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ПРЕдгОвОР

Ру си ја је де цем бра 2011. до би ла но ви пар ла ме нат, а мар
та 2012. но вог (ста рог) пред сед ни ка и но ву вла ду. Ти ме је 
за о кру же на по ли тич ка ак тив ност ко ја прак тич но ни је ни 
пре ста ја ла од прет ход них из бо ра. Исто вре ме но је от кло ње
на ди ле ма о но вом пред сед ни ку ко ја је то ли ко му чи ла до
ма ћу, а још ви ше ино стра ну јав ност. Ру си ја је, по оце ни 
ана ли ти ча ра, та ко ушла у но ву фа зу свог исто риј ског раз
во ја ко ји би тре ба ло да је увр сти ме ђу по ли тич ки ста бил не, 
вој но и еко ном ски сна жне и де мо крат ски раз ви је не чла ни
це свет ске за јед ни це.

Из бо ри су по вод и цен трал на те ма ове књи ге, али не и 
основ ни мо тив ње ног на стан ка. Же ља ми је да чи та о це упо
знам са нај зна чај ни јим до га ђа ји ма из но ви је ру ске исто ри је 
и дру гим са зна њи ма о нај ве ћој зе мљи све та до ко јих сам до
шао то ком ду го го ди шњег бо рав ка у овој зе мљи; да са оп
штим чи ње ни це ко је стал но из ви ру из сва ко днев ног жи во
та, да украт ко под се тим на ње ну со вјет ску про шлост, пост
ко му ни стич ку са да шњост и – што је мо ја основ на на ме ра – 
да чи та о цу са оп штим пла но ве о ње ној бу дућ но сти она ко 
ка ко су је за ми сли ли и де фи ни са ли ру ко во ди о ци др жа ве.

При хва тио сам се ђа вол ски те шког по сла. Не пре тен ду
јем, ме ђу тим, да бу дем ар би тар ни ти ту мач до га ђа ја ко је 
опи су јем. То пре пу штам по ли ти ча ри ма, ана ли ти ча ри ма и 
исто ри ча ри ма – они ма ко ји су ком пе тент ни ји од ме не. Пи
шем о Ру си ји као про фе си о нал ни но ви нар ко ји у тој зе мљи 
бо ра ви ду ги низ го ди на, ко ји де це ни ја ма, из да на у дан, 
пра ти зби ва ња и про це се, чи ји се ни узрок ни по сле ди це 
не мо гу увек са си гур но шћу об ја сни ти, на слу ти ти или 
пред ви де ти.

С об зи ром на огром ну ша ро ли кост зе мље у сва ком по
гле ду и оби ље до га ђа ја ко ји пра те сва ко днев ни жи вот, Ру
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си ја пред ста вља не ис цр пан из вор ин фор ма ци ја за но ви на
ра. Же лим да кроз при чу до ча рам ру ску сва ко днев ни цу, не 
бе же ћи од осе тљи вих до га ђа ја и по не кад ве о ма не при јат
них про прат них по ја ва на ко је ни су иму не ни дру ге зе мље.

Чи ње ни ца је да код нас (да и не го во рим о ме ђу на род
ној јав но сти) има до ста љу ди ко ји о Ру си ји има ју не пот пу
не, па и по гре шне пред ста ве; ко ји се по во де за сте ре о ти пи
ма, има ју пред ра су де или су јед но стра но ин фор ми са ни о 
ру ској сва ко днев ни ци, ње ној по ли ти ци, еко ном ској о вој
ној мо ћи, ње ном ме ђу на род ном по ло жа ју, ути ца ју и мо гућ
но сти ма де ло ва ња на ме ђу на род ној сце ни. Же лео бих да 
овом књи гом дам скро ман до при нос са гле да ва њу ре ал но
сти да на шње Ру си је. Тру дио сам се да бу дем мак си мал но 
објек ти ван и оста вим по стра ни сво је лич не емо ци је.

По сто ји астро но ми ја, а по сто ји и астро ло ги ја – на пи сао 
је је дан по зна ти ру ски ана ли ти чар освр ћу ћи се на не ке не ре
ал не оце не и прог но зе око ме ђу на род них крет ња. На сто јао 
сам да из бег нем све што би мо гло да ли чи на астро ло ги ју.

Ка ко су Ру си ја и ње ни гра ђа ни до жи ве ли и пре жи ве ли 
рас пад Со вјет ског Са ве за и дру ге ло мо ве у по след ње две 
де це ни је? Би ли су на иви ци по но ра али су ус пе ли да ста ну 
на но ге. Шта су за по след ње две де це ни је ус пе ли да ура де, 
пред ка квим се те шко ћа ма и иза зо ви ма још на ла зе? Ка ко 
се но се са еко ном ском кри зом ко ја ни је ми мо и шла ни Ру
си ју, ка ко па ри ра ју за пад ним парт не ри ма ко ји на сто је да 
ње ну сна гу и ути цај што ви ше огра ни че? За што се за пад ни 
свет, а по себ но ва шинг тон, са ве ли ким по до зре њем од но си 
на по нов ни из бор Пу ти на за пред сед ни ка? Ко су пер ја ни це 
ру ске опо зи ци је, чи ју по др шку има ју и ко их фи нан си ра? 
Ка кви су од но си са на шом зе мљом, ко ју Мо сква сма тра 
нај ва жни јим парт не ром у ре ги о ну? И, што је ве о ма бит но, 
ка кви су пла но ви, же ље и мо гућ но сти но вог пар ла мен та, 
но ве вла де и но вог пред сед ни ка ко ји се осам го ди на већ 
на ла зио у Кре мљу? Јед ном ре чи, ка кав је по глед у бу дућ
ност, ка ко сам и на сло вио ову књи гу.
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То ком пи са ња књи ге на и ла зио сам на од ре ђе не те шко ће, 
спу та ва ња. Са др жи на мо је три прет ход не књи ге та ко ђе се 
нај ве ћим де лом од но си на Ру си ју; пи сао сам о Ру си ји на рас
кр шћу из ме ђу со вјет ске про шло сти и де мо крат ске – бу дућ
но сти, о те шким вре ме ни ма де ве де се тих го ди на то ком ко јих 
ума ло ни је до шло до гра ђан ског ра та, а за тим и о ра ту у 
бив шој Ју го сла ви ји ви ђе ном из Мо скве. У овој књи зи ни сам 
же лео да се по на вљам, али у по је ди ним слу ча је ви ма то је 
би ло про сто не мо гу ће из бе ћи. да на шњу Ру си ју, Ру си ја у пр
вој де це ни ји 21. ве ка ни сам мо гао да „из ву чем“ из кон тек ста 
до га ђа ја у прет ход ним го ди на ма. Не ке кључ не исто риј ске 
до га ђа је и про це се ни сам мо гао за о би ћи, пре ћу та ти их, јер 
се без то га ни ру ска са да шњост не би мо гла раз у ме ти.

Иако је вла ди мир Пу тин у јед ној при ли ци ре као да ће 
Ру си ја у до глед но вре ме би ти зе мља у ко јој ће се ком фор но 
жи ве ти, а ње ни гра ђа ни са по но сом ис ти ца ти чи ји су по да
ни ци, ни сам са свим си гу ран да ће се та ква ви зи ја бр зо и 
си гур но оства ри ти. По сто је крат ко роч ни и ду го роч ни пла
но ви о еко ном ском раз во ју, ја ча њу де мо кра ти је, вој ној ре ор
га ни за ци ји и од брам бе ној док три ни, по сто је пла но ви раз во
ја здрав ства, школ ства и свих дру гих обла сти и де лат но сти. 
Пла но ви и про гра ми су, ме ђу тим, јед но, а ствар ност и усло
ви за њи хо во оства ри ва ње – не што са свим дру го, че сто дик
ти ра но не пред ви ди вим окол но сти ма. Прак са по след њих го
ди на је то мно го пу та по твр ди ла. Ипак, са при лич ном до зом 
си гур но сти, мо же се пред ви де ти да ће Ру си ја са но вим ру ко
вод ством, но вим пар ла мен том, но вом вла дом и но вим ше
фом др жа ве, на ста ви ти да иде пу тем ја ча ња де мо кра ти за ци
је, еко ном ског по тен ци ја ла и со ци јал не си гур но сти. У то ме 
ће сва ка ко на и ла зи ти на уну тра шње те шко ће али и на ра зна 
под ме та ња из ино стран ства. Упр кос ре то рич ким тврд ња ма 
на За па ду да же ле ја ку и ста бил ну Ру си ју, мно ге чи ње ни це 
по ка зу ју упра во су прот но. Она им пред ста вља пре пре ку у 
на сто ја њу да по ли тич ки, еко ном ски и вој но до ми ни ра ју све
том. За то им ја ко сме та по нов ни до ла зак вла ди ми ра Пу ти на 
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у Кремљ, јер у ње му ви де енер гич ног за штит ни ка ру ских 
др жав них и на ци о нал них ин те ре са. Њи ма би ви ше од го ва
рао је дан но ви Јељ цин. То ни је мо ја кон ста та ци ја већ тврд ња 
љу ди ко ји су на нај од го вор ни јим др жав ним и по ли тич ким 
функ ци ја ма и ко ји зна ју мно го ви ше од ме не. Та ко ми сле и 
по је ди ни ана ли ти ча ри на За па ду ко ји се не устру ча ва ју да 
јав но из но су сво ја ми шље ња.

Жи ви мо у јед ном од нај те жих пе ри о да у мо дер ној исто
ри ји чо ве чан ства; нај ком пли ко ва ни јих, нај не и зве сни јих па 
и нај о па сни јих. гло бал на еко ном ска и фи нан сиј ска кри за 
ис про во ци ра на не за ја жљи вом по хлеп но шћу по је ди них 
цен та ра мо ћи пре те да мно ге зе мље до ве де на иви цу ег зи
стен ци је. При ме на си ле и прет ње си лом не са мо да не је
ња ва ју, не го се и по ја ча ва ју. По је ди нач но и ко лек тив но на
си ље по ста ло је нор ма по на ша ња и уну тар по је ди них огра
ни че них сре ди на и у ме ђу на род ним од но си ма. Мно ги при
ме ри по твр ђу ју кри ла ти цу да је чо век чо ве ку по стао – вук.

На сто јао сам да у овој књи зи, као про фе си о нал ни 
спољ   но по ли тич ки но ви нар, из не сем соп стве на за па жа ња и 
пре  не сем пла но ве и про гра ме оних љу ди у Мо скви ко ји су 
нај од го вор ни ји за суд би ну и бу ду ћа кре та ња у нај ве ћој зе
мљи све та. Све стан сам да се по не што од то га – у по зи тив
ном или не га тив ном по гле ду – не ће до па сти не ким чи та о
ци ма ко ји има ју сво ју, че сто по гре шну пред ста ву о Ру си ји. 
Ја ни сам же лео да пред ста вим зе мљу она квом ка квом би 
не ки же ле ли да је ви де: све моћ ним ги ган том у по ли тич
ком, еко ном ском и вој ном сми слу ко ме ни ко ни шта не мо
же, ко ја је ап со лут но не ра њи ва и до вољ на са ма се би, ни ти 
пак као ба на на – ре пу бли ку ко ја је си ро вин ски при ре пак 
За па да. Ру си ја ни је ни јед но ни дру го. Она је по сле ве ли
ких те шко ћа пре бро ди ла кри зу, ста ла на но ге и на шла сво
је ме сто у ме ђу на род ној за јед ни ци ко је јој при па да и ко је 
јој, на дам се, а то и же лим – ни ко не ће мо ћи да оспо ри.

Аутор
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гЛАвА I 
ПОЧЕТАК вЕЛИКИХ ЛОМОвА

Време је да се Русија умом схвати

Јед ну од мо јих прет ход них књи га за по чео сам по зна
том кри ла ти цом пе сни ка и ми сли о ца Фјо до ра Тјут че ва, из
ре че ном пре го то во век и по, да се „умом Ру си ја не мо же 
схва ти ти ни ар ши ни ма оп штим из ме ри ти већ да се у њу 
мо же са мо ве ро ва ти“. Чи тав век ка сни је, Иван гу бер ман 
му је од го во рио да је „одав но до шло вре ме да се Ру си ја 
умом схва ти“.

Сло жио бих се са кон ста та ци јом гу бер ма на, али ми
слим да је кри ла ти ца Тјут че ва и да ље ак ту ел на. И по сле 
го то во две де це ни је бо рав ка у тој зе мљи, до ла зим до за
кључ ка да не ке ства ри о Ру си ји, оби ча ји ма, на ра ви ма, ћу
ди ма и ру ској сва ко днев ни ци још ни сам до кра ја схва тио, 
раз у мео, рас ту ма чио.

То са мо на пр ви по глед мо же да из гле да чуд но. Знам 
Ру се, ин те лек ту ал це, ко ји су ро ђе ни, од ра сли и ста са ли у 
тој др жа ви, сти гли до ста ро сне пен зи је, а ни су про ни кли у 
све ћу ди соп стве не зе мље и сво га на ро да. А и ка ко би ка да 
им је зе мља то ли ко ве ли ка, то ли ко ра зно ли ка, ра за пе та од 
Кам чат ке до Ка ли њин гра да и од Тај ми ра до Ка спи ја; ка да 
на ње ној те ри то ри ји жи ви сто ти нак на ро да, ка да се у њој 
го во ри на ви ше де се ти на је зи ка; ка да су у њој, осим основ
не, пра во слав не, за сту пље не све ре ли ги је овог све та?

Та ко ђе знам да по сто је љу ди ко ји из Мо скве це лог жи
во та ни су ни ку да ма кли. да ли зна те – ка жу ми ру ски при
ја те љи – да има Мо ско вља на са пе ри фе ри је гра да и Под мо
ско вља, ко ји це лог жи во та ни су до шли у цен тар де се то ми
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ли он ске ме тро по ле, ко ји ни ка да ни су ви де ли Цр ве ни Трг? 
А да и не го во ри мо о љу ди ма из ду бо ке глу бин ке (про вин
ци је) чи ји ра ди јус кре та ња за цео жи вот по не кад из но си 
са мо не ко ли ко ки ло ме та ра у преч ни ку. да, ка жем мо јим 
при ја те љи ма, али ја знам не ке ва ше су гра ђа не ко ји су про
кр ста ри ли све том, ко ји „до руч ку ју у Лон до ну, ру ча ва ју у 
Њу јор ку, а ве че ра ју на Ха и ти ма“. Та ко ђе им ка жем да да нас 
не ма др жа ве, не ма пре сто ни це, не ма по зна ти јег ле то ва ли
шта у све ту где ни је кро чи ла но га ру ског чо ве ка.

Све је то сли ка раз но о бра зно сти ру ског на ро да и дру
штва, ње го вих оби ча ја, на ви ка, ње го ве при ро де али и по
сле ди ца исто риј ских и дру гих окол но сти.

Али, о то ме ка сни је. Нај пре ћу се освр ну ти на нај ак ту
ел ни је до га ђа је и про це се за по след ње две де це ни је ко ји се 
по кла па ју са зби ва њи ма на ме ђу на род ној сце ни, ко ји су 
по тре сли свет, про ме ни ли ге о граф ску и по ли тич ку кар ту и 
умно го ме опре де ли ли да ља по ли тич ка и еко ном ска кре та
ња у све ту и у са мој Ру си ји.

до ла зе ћи у Мо скву по дру ги пут у свој ству стал ног до
пи сни ка зва нич не аген ци је Тан југ, по ло ви ном 1992. го ди не, 
ни сам оче ки вао да ћу до ћи у – услов но ре че но – дру ги град 
и дру гу зе мљу. го то во ни тра га од Мо скве ка кву сам знао 
кра јем ше зде се тих и по чет ком се дам де се тих го ди на. Био 
сам про сто за па њен про ме на ма, нај че шће – у не га тив ном 
сми слу. Не ка да чист и уре дан град, иако по ма ло су мо ран 
због јед но лич но сти и не ка кве учма ло сти – пре тво рио се у 
не у ред ну, пр ља ву ме тро по лу, крај ње оскуд но снаб де ве ну, са 
раз ро ва ним тро то а ри ма и ко ло во зи ма, нео кре че ним фа са
да ма згра да. На ули ца ма се осе ћао не ред: не што што је би ло 
ус по ста вље но и што је тра ја ло не ко ли ко де се ти на го ди на, 
са да се ру ши ло, а дру го, но во, још се ни је уоб ли чи ло и за
жи ве ло. Та ис пре пле та ност ста рог и но вог ства ра ла је ути
сак ра су ла, не си гур но сти. Ка сни је ћу се ду же и де таљ ни је 
за др жа ти на при ли ка ма ра них де ве де се тих го ди на и освр
ну ти на дра ма тич не до га ђа је ко ји су им прет хо ди ли.
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Москва – Берлин – Москва

Пи шем о Ру си ји, а по че ћу од – Не мач ке. да ли је то на 
ме сту, да ли је то ло гич но? На пр ви по глед – ни је. Али, ја 
сам се од лу чио на та кав по че так јер су се до га ђа ји у Не
мач кој и у Со вјет ском Са ве зу – чи ји је на след ник Ру си ја – 
на до ве зи ва ли јед но на дру го. То уоча вам мо жда ја сни је од 
дру гих, јер сам се са мим кра јем ше зде се тих го ди на на ла
зио у Со вјет ском Са ве зу као стал ни до пи сник Тан ју га, за
тим у Че хо сло вач кој, ка да је ис точ ни блок по чео да се ру
ши као ку ла ка ра та, а у нај кри тич ни јим го ди на ма, ка да се 
пре ла ма ла исто ри ја, ка да се ру шио Бер лин ски зид и ка да 
се На мач ка ује ди ња ва ла, на ла зио сам се у Бер ли ну. Од 
1992, да кле у вре ме ве ли ких пре ви ра ња, по но во сам у Мо
скви, са да већ у пост со вјет ској Ру си ји. И сву где – као зва
нич но акре ди то ва ни стал ни до пи сник др жав не аген ци је 
Тан југ. Ка да је ова аген ци ја као све дру го што је би ло др
жав но, за јед но са др жа вом по че ло да се уру ша ва, по чео 
сам да ра дим за дру ге ме ди је.

Не твр дим да су ру ше ње Бер лин ског зи да и ује ди ње ње 
Не мач ке, че га сам био не по сред ни све докоче ви дац – у нај
ди рект ни јој узроч ној ве зи, али сма трам да је јед но са дру
гим до ста по ве за но. да Со вјет ски Са вез ни је био на из ди
са ју, да ње го ва уло га и ути цај ни су по че ли дра стич но да 
опа да ју, да је на кор ми лу огром не др жа ве би ла не ка дру га 
лич ност, а не Ми ха ил Сер ге је вич гор ба чов, пи та ње је ка
кав би обрт има ли до га ђа ји ко ји су се за хук та ва ли.

да нас је са свим из ве сно да су до га ђа ји у ис точ но е вроп
ским зе мља ма и Со вјет ском Са ве зу са мим кра јем осам де
се тих и по чет ком де ве де се тих го ди на про шлог ве ка део 
јед ног те истог исто риј ског про це са и да је оно што се до
га ђа ло у со ци ја ли стич ким зе мља ма Ис точ не Евро пе не ка 
вр ста уво да у рас пад Со вјет ског Са ве за. И обрат но: до га ђа
ји у Со вјет ском Са ве зу на го ве сти ли су и про у зро ко ва ли – 
ди рект но или ин ди рект но – зби ва ња у Ис точ ној Евро пи. 
Сво јим уши ма сам слу шао од јед ног углед ног не мач ког 
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ана ли ти ча ра код Бран ден бур шке ка пи је то ком еуфо ри је 
ује ди ње ња: ко му ни зам и со ци ја ли зам су го то ви, за на век. 
На ре ду је Со вјет ски Са вез, од но сно Ру си ја.

Тек та да, при се тио сам се раз го во ра са јед ним не мач
ким ко ле гом, не ко ли ко го ди на ра ни је у Ис точ ном Бер ли ну. 
Би ло је то вре ме не по сред но пре ру ше ња Бер лин ског зи да, 
не ста ја ња Не мач ке де мо крат ске Ре пу бли ке, ује ди ње ња Не
мач ке, не ста ја ња вар шав ског уго во ра и кра ха ко му ни зма и 
со ци ја ли зма. Со вјет ски Са вез је фор мал но још по сто јао, 
али ће се ис по ста ви ти да је пре жи вља вао по след ње го ди не, 
од но сно ме се це.

Не мац је био дру штве но ве о ма ан га жо ван и имао је 
при лич но ви со ки углед у по ли тич ким и ин те лек ту ал ним 
кру го ви ма. Се де ли смо у јед ном ка феу не да ле ко од Алек
сан дер пла ца. „Хер Ми ло се виц“, ре као ми је са го вор ник, 
„ви ди те шта се до га ђа у ис точ но е вроп ским со ци ја ли стич
ким зе мља ма, шта се де ша ва код нас. То чак је из гле да кре
нуо и ви ше се не мо же за у ста ви ти. Не ста је мо ми (ми сли на 
Не мач ку дР као др жа ву), не стао је или ће уско ро не ста ти 
со ци ја ли зам у ис точ ним зе мља ма, а бо јим се и за суд би ну 
Со вјет ског Са ве за “. Не мач ки ко ле га је Оши (из раз у жар
го ну за гра ђа не Ис точ не Не мач ке, из ве ден од ре чи оst – ис
ток) и искре но ве ру је у иде ју со ци јал но пра вед ног дру
штва, со ци ја ли зма. Ис па да да је мој не мач ки ко ле га ре ал
ни је са гле да вао про це се од не ких на ших зва нич ни ка и ди
пло ма та у Бер ли ну ко ји су чак и у то вре ме ве ро ва ли у да
љи оп ста нак со ци ја ли зма и ко му ни зма.

Улога Горбачова у уједињењу Немачке

Уочи обе ле жав ња 40го ди шњи це стварањa Не мач ке дР, 
ис точ но не мач ки ли дер Ерих Хо не кер на јед ном ску пу у 
Бер ли ну говориo је о тре нут ној крај ње сло же ној си ту а ци ји. 
При ли ком из ла ска из са ле где је скуп одр жан, при ла зи ми 
ви со ки функ ци о нер Ми ни стар ства ино стра них по сло ва 
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ко га знам од ра ни је и ка же ми ша па том: „Хер Ми ло се виц, 
чу ли сте шта Хо не кер ка же о Бер лин ском зи ду“. А он да 
још ти ше, као ви ше за се бе, пи та: „да ли је то ре ал но у тре
нут ку ка да Со вје ти ра де то што ра де и ка да нас при ти ска ју 
са свих стра на. Ако пад не зид, па ла је и Не мач ка дР, а са 
њом и цео со ци ја ли стич ки свет“. „Ауф ви дер сен хер Ми ло
се виц“ ка же ми функ ци о нер у чи јем гла су осе ћам исто вре
ме но ре зиг ни ра ност, огор че ње и раз о ча ра ност. Као да је 
по ми слио: не ка иде све до ђа во ла, до ста ми је све га.

На про сла ву 40го ди шњи це ства ра ња Не мач ке дР по
зван је и со вјет ски ли дер Ми ха ил гор ба чов. За раз ли ку од 
свих ра ни јих до ла за ка, ово га пу та у Бер ли ну не ма еуфо ри
је. На ули ца ма не ма со вјет ских за ста ва ни ти тран спа ре на
та са до бро до шли цом. Не ма ни ма се ко ја би кли ца ла. гор
ба чов је про ју рио ауто мо би лом од аеро дро ма до ре зи ден
ци је, су тра дан по ло жио вен це на гро бље со вјет ским вој ни
ци ма у Треп тов пар ку, а за тим при су ство вао све ча ној ве че
ри у Па ла ти ре пу бли ке.

И док у Па ла ти ре пу бли ке тра је све ча ност, на цен трал
ном бер лин ском тр гу, Алек сан дер пла цу, по ла ко се оку
пља ју де мон стран ти. Они уз ви ку ју па ро ле „Сло бо да!“, „Не
ће мо бе жа ти!“ и по зи ва ју гор ба чо ва да им се при дру жи: 
„гор би, спа си нас, гор би, по мо зи нам!“. Јед на од нај по зна
ти јих кри ла ти ца би ла је „Ми смо на род“. Та ко ре ћи пре ко 
но ћи, она је пре и на че на у па ро лу „Ми смо је дан на род“. Та 
тран сфор ма ци ја зна чи ла је да Нем ци на ис то ку хо ће ује ди
ње ње са са бра ћом на за па ду, јер су је дан на род. У јед ној од 
прет ход них књи га опи сао сам ка ко сам се са јед ним че
шким ко ле гом ин фил три рао ме ђу де мон стран те али то 
овог пу та не ћу по но ви ти.

Мно ге чи ње ни це де ман ту ју тврд њу гор ба чо ва да „дру
га чи је ни је мо гло би ти“ , да је „ура дио све што је мо гао“ и 
да су они ко ји су до шли по сле ње га кри ви за све не га тив не 
по сле ди це ко је су про ис те кле из по ра за у хлад ном ра ту.
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По зна ти оба ве шта јац Не мач ке дР Мар кус волф ка же у 
јед ном ин тер вјуу ви ше го ди на по сле ује ди ње ња Не мач ке да 
се ве о ма раз о ча рао у Ми ха и ла гор ба чо ва: „На пи сао сам му 
два пи сма у ко ји ма сам га мо лио да упо тре би свој лич ни 
ауто ри тет у Не мач кој и за тра жи да се не про га ња ју при
пад ни ци ис точ но не мач ке оба ве штај не слу жбе и њи хо ви 
са рад ни ци на за па ду. Али он ни је ни пр стом мрд нуо да би 
спа сао не са мо њих не го и чи та во ру ко вод ство Не мач ке дР 
ко је је пре пу ште но суд би ни“. 

Мар кус волф ка же да је гор ба чов мо гао та кав зах тев да 
по ста ви да је же лео. Он се по зи ва на бли ског са рад ни ка 
кан це ла ра Хел му та Ко ла, Хор ста Тељ чи ка, ко ји ка же да су 
на За па ду оче ки ва ли да ће гор ба чов по ста ви ти та кав зах
тев. Али, он је из о стао.

гор ба чов се при се ћа до ла ска у Бер лин 16. ок то бра 1989. 
Он на во ди и па ро ле ко ји ма га је ма са до че ка ла („гор би, 
сло бо да“, „Оста ни ов де ме сец да на“ и др.). 

„Пољ ски пре ми јер Та де уш Ма зо вјец ки при шао ми је и 
упи тао: ‚Ми ха и ле Сер ге је ви чу, раз у ме те ли не мач ки?‘ Од
го рио сам му да бих са не ким на уч ним ра дом имао те шко
ћа али ово што они ви чу – раз у мем. Ма зо вјец ки ми на то 
од го ва ра: ‚Он да раз у ме те да је ово крај‘.“

гор ба чов у за кључ ку ка же да је у Не мач ку пр ви пут до
шао 1966. и да у ср цу још осе ћа бол од ра за ра ња, жр та ва и 
ужа са на ци зма. „Али, ко ли ки су пут пре шли Нем ци по сле 
ра та! Ка ко на Ис то ку, та ко и на За па ду. По ни зи ли су се, 
мо ли ли за опро штај, ство ри ли ве ли ко де ло ан ти на ци стич
ког и де мо крат ског про чи шће ња. Не мо же се ни за ми сли ти 
да би они мо гли да бу ду од го вор ни за Хи тле ра за вје ки вје
ков. Сви, из гле да, та ко ми сле да нас“.

да ли је ру ше ње Бер лин ског зи да и ује ди ње ње Не мач ке 
са ин ди рект ним по сле ди ца ма ко је су про ис те кле на ред них 
го ди на – до не ло сре ћу и дру гим на ро ди ма Евро пе? да ли се 
мо же мо сви за јед но ра до ва ти ру ше њу јед ног, а ус по ста вља
њу дру гих зи до ва, спа ја њу јед ног, а раз два ја њу дру гих на ро
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да? По ко јим је то кри те ри ју ми ма (осим оних на мет ну тих) 
срп ски на род прак тич но др жан у ге ту и две де це ни је му се 
ни је до зво ља ва ло да сло бод но пу ту је све том? Ка ко је то ру
ше ње јед ног зи да сре ћа за је дан, а огра ђи ва ње ве штач ким 
зи дом сре ћа за дру ге на ро де? да ли је ује ди ње на Не мач ка 
при хва ти ла са вет Хан са Мо дро ва да не би тре ба ло да бу де 
„зва нич на стра на у гра ђан ском ра ту на тлу зе мље у ко јој су 
оста ли кр ва ви тра го ви Хи тле ро вог вер мах та и у ко јој је не
мач ка спољ на по ли ти ка би ла по себ но оба ве зна на опре зност 
и уз др жа ност“? Ни је при хва ти ла и, по мо јој оце ни, сно си 
зна чај ну до зу од го вор но сти за оно што се де си ло на про сто
ри ма бив ше Ју го сла ви је де ве де се тих го ди на. Пре ра ним при
зна ва њем Сло ве ни је и Хр ват ске, без ре зер вним по др жа ва
њем ових две ју бив ших ју го сло вен ских ре пу бли ка и мно гим 
дру гим по те зи ма, она је у до број ме ри до при не ла ха о су на 
тлу бив ше Ју го сла ви је ста вља ју ћи се на јед ну стра ну у гра
ђан ском ра ту, не ма ре ћи за по сле ди це и не во де ћи ра чу на о 
кри те ри ју ми ма прав де и објек тив но сти.

Под се тио бих и на из ја ву у све ту по зна тог и ве о ма це
ње ног бив шег не мач ког кан це ла ра Хел му та Шми та на кон
гре су Со ци јал – де мо крат ске пар ти је 4. де цем бра 2011, у 
ко јој се ве о ма кри тич ки освр нуо на не мач ку спољ ну по ли
ти ку и ше фа ди пло ма ти је гви да ве стер ве леа.

Ако не мач ки ми ни стар спољ них по сло ва ве стер ве ле 
ми сли да је на ступ у Три по ли ју и Ка бу лу ва жни ји од са
рад ње са Ати ном, Ли са бо ном и Ма дри дом, он да је то штет
на не мач кона ци о нал на по ли ти ка чвр сте ру ке – ре као је 
Шмит. По во дом кри зе евра, он упо зо ра ва да Не мач ка не би 
сме ла да за бо ра ви сво ју исто риј ску од го вор ност.

А шта тек ре ћи о јед ној ка сни јој из ја ви ве стер ве леа у ко
јој је ре као да се при ступ Не мач ке ин ду стриј ским си ро ви на
ма мо ра оси гу ра ти ако је по треб но и при ме ном ору жа не си
ле. „Сву где где не на пре ду је мо ди пло мат ски, као што су на 
при мер бор ба про тив те ро ри зма и пи ра те ри је, не пре о ста је 
нам ни шта дру го не го да уз ору жа ну си лу за шти ти мо на ше 
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мор на ре“, до дао је ве стер ве ле. Па он да, из ја ва овог истог не
мач ког ди пло ма те ко ји ка же да су гра ни це Евро пе за цр та не 
(са Ко со вом и Ме то хи јом као не за ви сном др жа вом) и да се 
ви ше не ће ме ња ти? Ко вам је, го спо ди не ве стер ве ле, дао 
пра во да од ре ђу је те ко је су гра ни це трај не, а ко је ни су?

Уз гред ре че но, Не мач ка је кра јем 2011. го ди не сто пи ра ла 
да ва ње ста ту са кан ди да та за ула зак у ЕУ Ср би ји јер су два 
не мач ка вој ни ка би ла по вре ђе на при ли ком де мон стра ци ја 
на се ве ру Ко со ва. Због два по вре ђе на не мач ка вој ни ка (на 
срп ској зе мљи) – стоп за кан ди да ту ру, ка зна за це лу зе мљу. 
Па ка ко је он да тре ба ло ка зни ти Не мач ку и дру ге фа ши
стич ке др жа ве за ви ше од ми ли он срп ских жр та ва у два 
свет ска ра та, та ко ђе на срп ској зе мљи? И за пе де сет ми ли о на 
жр та ва у дру гом свет ском ра ту ко ји је за по че ла и во ди ла?

„Ми Нем ци ни смо до вољ но све сни да код мно гих ге не
ра ци ја свих на ших су се да по сто ји ла тент на сум ња. Због 
исто риј ског те ре та и ге о граф ског по ло жа ја, Не мач ка још 
го ди на ма не ће би ти нор мал на зе мља. Не сме се за бо ра ви ти 
да европ ску исто ри ју ка рак те ри ше веч на бор ба пе ри фе ри је 
и цен тра. Та ко ђе не сме да се за бо ра ви да об но ва Не мач ке 
по сле дру гог свет ског ра та не би би ла мо гу ћа без по мо ћи 
за пад них парт не ра. Нем ци за то има ју оба ве зу да са да по
ка жу со ли дар ност са дру гим зе мља ма“, за кљу чу је Шмит.

По зна ти по ли ти чар ко ји је остао у се ћа њу по ве о ма 
кон струк тив ним ста во ви ма на ме ђу на род ној сце ни, упо зо
ра ва, да кле, на опре зност и исто риј ски те рет ко ји ње го ву 
зе мљу пра ти због до га ђа ја у 20. ве ку. У Бер ли ну се то из
гле да за бо ра вља.

Двадесет година после

Шта се о па ду Бер лин ској зи да и ује ди ње њу Не мач ке 
ми сли да нас у Мо скви, два де сет го ди на по сле тог исто риј
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ског до га ђа ја? Шта је Ру си ја до би ла, а шта из гу би ла ује ди
ње њем Не мач ке?

Ру ски пи сац, аутор књи ге ЗГВ: го рак пут ку ћи, Ми ха ил 
Бол ту нов ка же да је Со вјет ски Са вез по ла ве ка ула гао у 
Не мач ку дР. гра ди ли смо аеро дро ме, по ли го не, про сто се 
не мо же све на бро ја ти. Ко ли ко смо нов ца та мо уло жи ли. 
Ра чу на ли смо да ће мо од про да је не крет ни на до би ти ми ли
јар де ма ра ка – де сет, три де сет, сто ми ли јар ди. На кра ју ни
смо до би ли ни пре би је не па ре. По лу ве ков но др жа ње нај
моћ ни је ар миј ске гру па ци је на те ри то ри ји Не мач ке дР ко
шта ло нас је ве о ма мно го. Али још је ви ше ко штао по лу ве
ков ни мир у Евро пи. На рав но, сва ка зе мља ко ја је уче ство
ва ла у ује ди ње њу Не мач ке има ла је сво је ин те ре се – и Аме
ри ка, и ве ли ка Бри та ни ја, и Фран цу ска па и Со вјет ски 
Са вез. И ко је нај ви ше до био ује ди ње њем? Не мач ка је да
нас нај ја ча др жа ва у Евро пи. А ко је нај ви ше из гу био? Па, 
Со вјет ски Са вез. Иако је био је дан од ини ци ја то ра ује ди
ње ња, иако је по се до вао ме ђу на род ни при о ри тет, на ше ру
ко вод ство из гу би ло је по свим тач ка ма. Ру си ја се на шла у 
окру же њу НА ТО пак та. гор ба чов је гу био јед ну по зи ци ју 
за дру гом. Са да, ако се не што де си и са Бе ло ру си јом и ако 
она уђе у НА ТО, ту ђи тен ко ви „под у пи ра ће“ зи до ве смо
лен ске твр ђа ве.

Бол ту нов ка же да је бри тан ска пре ми јер ка Мар га рет 
Та чер сво је вре ме но из ја ви ла да бри тан ска ар ми ја тре ба да 
оста не у Не мач кој да би не мач ки на род под се ти ла на зло де
ла фа ши зма. За што смо због ује ди ње ња Не мач ке ми мо ра
ли да ева ку и ше мо сво ју вој ску? Мо гли смо је, на кра ју кра
је ва, сма њи ва ти и по сте пе но ева ку и са ти. Аме ри кан ци су 
свој кон тин гент од 60.000 вој ни ка по сте пе но по вла чи ли 
се дам го ди на, а Фран цу зи 50.000 вој ни ка за че ти ри го ди не. 
А ми смо за че ти ри го ди не ева ку и са ли – по ла ми ли о на вој
ни ка. Ми ни смо од ла зи ли из Не мач ке, ми смо про сто – бе
жа ли, за кљу чу је Бол ту нов. И не са мо то. На ши вој ни ци и 
офи ци ри вра ћа ли су се, а да у ро ђе ној зе мљи ни су има ли 
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ни шта, чак ни ну жни сме штај. Зар је на ша ар ми ја мо ра ла 
да бе жи из зе мље ко ју је по бе ди ла у ра ту ко ји нам је био 
на мет нут и у ко ме смо под не ли огром не жр тве?

Зва нич на Мо сква се да нас, два де сет го ди на по сле до
га ђа ја, ве о ма уз др жа но и ди пло мат ски уч ти во од но си 
пре ма ује ди ње њу Не мач ке. Мо сква је по сла ла кур то а зне 
че стит ке не мач ким ру ко во ди о ци ма по во дом ју би ле ја, 
оце нив ши тај до га ђај као зна ча јан не са мо за не мач ки на
род не го и за ме ђу на род ну за јед ни цу. Зва нич ни ци кон
ста ту ју да је Ру си ја у ује ди ње ној Не мач кој до би ла зна чај
ног и си гур ног парт не ра уз опа ску да је Не мач ка да нас 
нај зна чај ни ји еко ном ски парт нер Ру си је у Евро пи и ме ђу 
нај зна чај ни јим у све ту. Је дан од до ка за је га со вод „Се вер
ни ток“ ко ји су ру ски пред сед ник дми триј Ме две дев и не
мач ка кан це лар ка Ан ге ла Мер кел пу сти ли у рад 8. но вем
бра 2011. го ди не, на ју би леј ује ди ње ња Не мач ке. га со вод 
кроз Бал тич ко мо ре, дуг 1.224 ки ло ме та ра и ка па ци те та 
27,5 ми ли јар ди ку би ка га са го ди шње, снаб де ва ће Не мач ку 
и дру ге за пад не зе мље ру ским га сом. го ди не 2012. би ће 
из гра ђен и дру ги крак истом тра сом. Ти ме ће би ти из бег
ну ти ри зи ци у снаб де ва њу ко ји су се ја вља ли због не спо
ра зу ма Ру си је с јед не стра не и Укра ји не и Бе ло ру си је с 
дру ге, кроз ко је је про ла зи ла је ди на ли ни ја га со во да за 
европ ске зе мље.

Ово је књи га пр вен стве но о Ру си ји, али и о дру гим су
бјек ти ма ме ђу на род не за јед ни це ко ји су на би ло ко ји на чин 
по ве за ни са Ру си јом. А Не мач ка и ње но ује ди ње ње то сва
ка ко је су. За то сам и сма трао по треб ним да опи шем не ке 
од бит них чи ње ни ца око ује ди ње ња Не мач ке јер је тај до
га ђај – без сум ње је дан од нај ва жни јих у про шлом ве ку – у 
те сној ве зи са ка сни јим оп штим европ ским па и свет ским 
зби ва њи ма као и са про це си ма на про сто ри ма бив шег Со
вјет ског са ве за. И обрат но. На то ме је на ве ла и чи ње ни ца 
да сам био лич ни све док ру ше ња зи да и ује ди ње ња Не мач
ке, јер сам упра во у то вре ме бо ра вио у Бер ли ну као стал
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ни до пи сник Тан ју га. О тим до га ђа ји ма но сим лич не успо
ме не и се ћа ња ко ја су та ко упе ча тљи ва да ни ка да не ће из
бле де ти.

Сва ка ко би би ло по гре шно ми сли ти да је ује ди ње ње 
Не мач ке до ве ло до рас па да Со вјет ског Са ве за. Тај про цес 
те као је го то во исто вре ме но и био део оп штег свет ског 
пре стро ја ва ња. И за јед но и за дру го би ли су ство ре ни 
мно ги усло ви. Мно ги ана ли ти ча ри да нас твр де да у окол
но сти ма ка кве су вла да ле кра јем осам де се тих го ди на про
шлог ве ка и у исто риј ским усло ви ма ко ји су би ли ство ре
ни, крах со ци ја ли зма и ко му ни зма био је не ми но ван, а рас
пад ис точ ног бло ка и во де ће др жа ве у ње му – Со вјет ског 
Са ве за, ло ги чан исто риј ски ис ход. да ли је то баш та ко? 
По ста вља се и пи та ње – да ли је све мо ра ло да те че ка ко је 
те кло, да ли су ло мо ви за јед ну стра ну – Со вјет ски Са вез и 
не ке дру ге ис точ но е вроп ске зе мље – мо ра ли да бу ду та ко 
бол ни и са та ко дра стич ним по сле ди ца ма?

Сма трам да са др жи на прет ход них стра ни ца оправ да ва 
мо ју на ме ру да књи гу о Ру си ји поч нем крат ком при чом о 
– Не мач кој. Иако сам о све му то ме до ста пи сао у прет ход
ним књи га ма, ни ово га пу та ни сам мо гао да из о ста вим те 
до га ђа је, јер их сма трам кључ ним за оно што ће се де си ти 
ка сни је. То су до га ђа ји ко ји ма се ме ња ла по ли тич ка кар та 
Евро пе па у до број ме ри и пре кра ја ла суд би на све та.

Августовски пуч 1991.

А са да да се вра тим основ ној те ми, Со вјет ском Са ве зу 
и Ру си ји.

Под се тио бих на још је дан ве о ма би тан до га ђај ко ји је 
иза звао, и још увек иза зи ва по ле ми ке, а ве зан је за по че так 
рас па да Со вјет ког Са ве за. до га ђај ко ји мно ги сма тра ју уво
дом у рас пад Со вјет ског Са ве за и ко ји је зло коб но на го ве
шта вао тај рас пад.
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У дру гој по ло ви ни ав гу ста 1991. (19–22. ав густ) не ко ли
ко вој них и по ли тич ких лич но сти из нај ви шег со вјет ског 
ру ко вод ства фор ми ра ло је др жав ни ко ми тет за ван ред не 
си ту а ци је (ру ска скра ће ни ца гКЧП). Би ли су то ци вил ни и 
вој ни ру ко во ди о ци ко ји се ни су сла га ли са по ли ти ком та
да шњег ли де ра Ми ха и ла гор ба чо ва и ко ји су по ку ша ли да 
пре у зму власт. За тих не ко ли ко да на, ре ђа ли су се до га ђа ји 
ко ји су по тре са ли Со вјет ски Са вез и иза зва ли огром но ин
те ре со ва ње у све ту. По мно гим оце на ма, би ла је то увер ти
ра рас па да Со вјет ског са ве за. Ав гу стов ски пуч, кон ста ту ју 
ана ли ти ча ри у Мо скви, учи нио је не из бе жним рас пад Со
вјет ског Са ве за чи ји су окви ри по че ли да пу ца ју по свим 
ша во ви ма.

Још 17. ав гу ста, бу ду ћи чла но ви гКЧП на јед ном за тво
ре ном са стан ку у го стин ској про сто ри ји КгБ до го во ри ли 
су се да се 19. ав гу ста фор ми ра др жав ни ко ми тет за ван
ред не си ту а ци је, за ве де ван ред но ста ње и за тра жи од гор
ба чо ва или да пот пи ше од го ва ра ју ћи указ, или да под не се 
остав ку и пре да пу но моћ ја пот пред сед ни ку ге на ди ју Ја на
је ву. Јељ ци на је тре ба ло за др жа ти на аеро дром ну Чка лов
ски на до мак Мо скве по ње го вом по врат ку из Ка зах ста на и 
при ну ди ти га да раз го ва ра са ми ни стром од бра не дми три
јем Ја зо вим. О да љим деј стви ма од лу чи ло би се у скла ду са 
ре зул та ти ма овог раз го во ра.

дан ка сни је, на Крим су од ле те ли пред став ни ци ко ми
те та да би раз го ва ра ли са гор ба чо вим ко ји се од ма рао у 
Фа ро су. Од ње га је зах те ва но да се са гла си са за во ђе њем 
ван ред не си ту а ци је, али се он ни је са гла сио. Исто га да на, у 
пред сед нич кој да чи у Фа ро су би ле су пре ки ну те све ве зе са 
спољ ним све том, укљу чу ју ћи и ка нал ко ји је обез бе ђи вао 
упра вља ње стра те шким ну кле ар ним сна га ма зе мље.

да под се тим: у гКЧП ушли су пот пред сед ник ШСРа 
ге на диј Ја на јев, ми ни стар уну тра шњих по сло ва ШСР Бо
рис Пу го, ми ни стар од бра не дми триј Ја зов, пред сед ник 
КгБ вла ди мир Кр јуч ков, пр ви за ме ник ру ко до ви о ца Са ве




