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Не знам да ли сте приметили да је – не рачунајући слабу и вештачки одржавану ватрицу
око власти у Војводини – српски политички живот практично замро? Али чак и да није
тако, и чак и да напредњачка револуција није практично затрла политички живот,
политичке странке, плурализам и сваку озбиљну јавну дебату, тешко је бавити се
локалним политичким циркусом, када вам се у релативној близини одвијају догађаји који,
по многим наговештајима, представљају почетак трећег светског рата. (Или нечег
сличног.)

  

И док свуда около пршти од дешавања, српска јавност и српско друштво као да блажено
почивају у свом постконфликтном једноумљу („Србија је своје ратове завршила“) и
„постисторијској“ летаргији. 

  

Дуго најављивани („великогоспојински“) берлински сусрет балканских лидера са
Ангелом Меркел прошао је са много помпе, али без опипљивог резултата. Сем ако под
резултатом не подразумевамо спискове жеља, пројеката и молби које су гости
презентовали немачкој канцеларки. Штавише, остало је прилично нејасно зашто су се
уопште и окупљали – осим ако циљ није био управо сам долазак као демонстрација
немачке нове политичке самосвести и пораслог утицаја. Изгледа да и Немачка жели да
има своје мало царство, односно, свој мали „балкански комонвелт“, на коме се понаша и
осећа као (веле)сила и чије поглавице повремено стижу у Берлин на поклоњење. 
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  Украјинска криза деловала је као згодна прилика да Немачка (и са ЕУ, и без ње)додатно манифестује своју моћ и геополитичку самосталност у троуглуВашингтон-Берлин-Москва (играјући мало на карту „специјалних веза“ са Русијом, а малонаступајући у тандему са Вашингтоном, као „добар“ и „лош“ полицајац према Москви).Али свака даља ескалација кризе на истоку, свака нова погибија и сваки данпродужетка сукоба ту позицију чини све неодрживијом и видимо како се, корак по корак– а од рушења малезијског путничког авиона интензивно – Немачка постепено утапа узаједничку стратегију и „евро-атлантски“ фронт према Москви. (Што, наравно, не значида не тежи некој активнијој улози, али, у међувремену, на споредном, балканскомфронту мало лечи политичке комплексе и тренира за евентуални наступ у главнојарени.)   

  С друге стране, Русија тренутно има далеко већих брига него да сузбија немачкеамбиције на Балкану и, поштено говорећи, вероватно би жртвовала много више одприлично непоуздане и незахвалне мале православне браће само када би могла даишчупа Немачку из англоамеричког загрљаја. Али, као што рекох, не чини ми се да је топревише реално. Бар за сада. Јер тешко да ће Вашингтон, или већ они који седоминантно питају и одлучују о светским пословима, мирно седети и гледати како им сеНемачка извлачи испод папуче и како, са или без Путиновог благослова, на Балканунамирује своје пробуђене империјалне апетите.  
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  Но, изгледа да и у Москви убрзано схватају да нема ништа од тог „биг дила“ саНемачком, што ће, последично, у нове проблеме бацити и овдашње комбинаторе који суСрбију и себе лично већ видели као главне деверуше и усвојенчад у предстојећемгеополитичком браку Меркелове и Путина. Али чак и уколико би којим чудом до тогбрака дошло, тешко да ће се Вучићева Србија наћи у прижељкиваној улози оног„умиљатог“ јагњета које „две мајке сиса“. Нити је Вучић тако умиљат, нити су они овце.Напротив, много је реалније да ћемо бити више-мање заслужено одбачени и презрени одобе, тачније, од све три стране.      Јер, ако једна Немачка не може, или бар веома тешко успева да се позиционира каопомиритељски фактор и „мост“ између Истока и Запада, замислите само колике ли сутек шансе ове и овакве Србије да одигра такву улогу. Иако, наравно, никоме нијезабрањено да маштари и на тај начин у сопственим медијима представља својуспољнополитичку позицију.   

  То вам је, отприлике, као када би пинг-понг лоптица или просјак који иде од стола достола умишљали да су „интегативни фактор“ и „медијатор“ у друштвеној комуникацији.Претерујем? Можда. Али свакако много мање од оних новинарских и аналитичкихмученика који су Вучићево нес(п)ретно главињање између Путина и Меркелове (виаКирби) покушавали представити као „посредништво“ ( „Вучић мири Вашингтон и Москву“ ), а Србију као фактор који ће малтене спречити избијање трећег светског рата.   Политички наследници оних који су са глоговим коцем јуришали да развале Титов гроб,сада фарсично и карикатурално имитирају титоистичку спољну политику. Незваничнонамигују Русима, званично прокламују неутралност, а фактички су на страни оних којиРусију нападају и покушавају да је изолују.  

  Зато више него отужно и лицемерно делује режимска мантра како ми „остајемо наевропском путу“, али да „нећемо да уводимо санкције Русији“. Али ћемо, с друге стране,поштовати бриселски „ед-мемоар“, у којем се Русија третира као агресор и оптужује за„незакониту анексију Крима“ , као и намерну дестабилизацијусуседне суверене државе“. Она Русија која је, иначе, наш проверени пријатељ и са којимова влада, како Вучић и Дачић воле да се хвале, гаји најбоље и најискреније могућеодносе („можда најбоље у читавој историји“). Иако, истовремено, „принципијелно“признајемо територијални интегритет Украјине („са Кримом“). Док на сопственомтериторијалном интегритету („са Косовом“) инсистирамо много, много мање.  
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  Уосталом, и прошле недеље су нам утицајни немачки парламентарци и извори изминистраства спољних послова, поручили да се од Србије „очекује признање Косова“ –„или нешто врло слично признању“ . Што нас, међутим,уопште не спречава да уласку у ЕУ и даље „одлучно тежимо“.  Када се разгрну ружичасте магле и флоскуле, све наведено је, веровали или не, нашаоригинална спољнополитичка агенда којом се актуелна власт жели наметнути каорелевантан регионални, па и глобални фактор – којег „поштују свуда у свету“ и чијапринципијелност је „препозната и подједнако уважавана и на Истоку и на Западу“.  У ствари, кад мало размислим, ово последње је вероватно тачно. Али у једном сасвимдругом, сасвим супротном и сасвим неславном смислу.   

 4 / 4

http://www.nspm.rs/hronika/politika-nemacka-ocekuje-priznanje-kosovam-ili-nesto-vrlo-slicno-priznanju.html
http://www.nspm.rs/hronika/politika-nemacka-ocekuje-priznanje-kosovam-ili-nesto-vrlo-slicno-priznanju.html

