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ин Те Гра ци Jа и ГЛо Ба Ли за ци Jа – рУ МУн Ско Ви Ђе Ње 
Јон или је ску (Ion Ili e scu) – Интеграцијаиглобализација–румунсковиђење

(Integraresiglobalizare–viziunearomaneasca)
пан че во, Li ber ta tea, 2003.

ова књи га ру мун ског по ли ти ча ра 
и др жав ни ка Јо на или је скуа (пред-
сед ник Уста во твор не Скуп шти не 
1990-1992, пред сед ник ре пу бли ке у 
ман да ту 1992-1996, и у но вом ман да-
ту ко ји је усле дио по сле из бо ра 2000) 
пред ста вља не за о би ла зно шти во у 
раз ма тра њу са вре ме не ру мун ске 
ме ђу на род не по ли ти ке. нај ве ћи део 
ауто ро вих раз ми шља ња по све ће н је 
ана ли зи гло бал них вој но-по ли тич ких, 
со ци јал но-еко ном ских и еко ло шких 
кре та ња у мо дер ном све ту, с по себ ним 
на гла ском на про це се ин те гра ци је и 
гло ба ли за ци је ко ји пре суд но ути чу 
на об ли ко ва ње са вре ме ног ме ђу на-
род ног по рет ка. или је ску за па жа да 
не слу ће ни раз вој на у ке, тех нич ко-
тех но ло шких ком по не на та мо дер ног 
при вре ђи ва ња, уна пре ђе ње ме наџ мен-
та и др жав не ад ми ни стра ци је, раз вој 
са те лит ског са о бра ћа ја и ин тер не та, 
мо гућ ност ко ри шће ња ал тер на тив них 
из во ра енер ги је и при род них ре сур са 
ства рају по вољ не при ли ке за оп шти 
про грес чо ве чан ства кроз по бољ ша-
ва ње оп штег жи вот ног стан дар да 
љу ди и ми ро љу би ве ко му ни ка ци је 
из ме ђу раз ли чи тих кул ту ра и на ро да, 
што би во ди ло јед ном но вом исто риј-
ском мо мен ту у исто ри ји чо ве чан ства 
ко ји до са да ни је био за бе ле жен. У 
том кон тек сту, или је ску на гла ша ва 
да по се бан зна чај има из град ња но-
ве, уједињенеЕвропе, за сно ва не на 
до бро вољ ном по ли тич ком и еко ном-
ском по ве зи ва њу европ ских на ро да и 
др жа ва који де ле про ве ре не иде а ле и 
до стиг ну ћа као што су: људ ска пра ва 
и сло бо де, гра ђан ска рав но прав ност, 

де мо кра ти ја, вла да ви на пра ва, со ци-
јал на прав да, тр жи шна при вре да, по-
ли тич ки плу ра ли зам, ве ра у на пре дак 
и ху ма ни зам, мир но ре ша ва ње спо ро-
ва и кон фли ка та, за шти та ма њи на и 
је дин ство раз ли чи то сти, не гу бе ћи 
при том, сво ју кул тур ну по себ ност и 
на ци о нал ни иден ти тет. иако ве ли ки 
оп ти ми ста у по гле ду по ди за ња те 
но ве мо ну мен тал не европ ске ар хи тек-
ту ре, ру мун ски пред сед ник за др жа ва 
опрез, не скри ва ју ћи бо ја зан да ће тај 
про цес би ти пра ћен број ним те шко-
ћа ма, оп струк ци ја ма и про прат ним 
не га тив ним по ја ва ма ко је иза зи ва ју 
про це си ин те гра ци је и гло ба ли за ци је. 
Те по ја ве има ју ме ђу на род ну ди мен зи-
ју. реч је пр вен стве но о: раз бук та ва њу 
ме ђу на род ног те ро ри зма, тр го ви ни 
љу ди ма, не кон тро ли са ном ши ре њу 
смр то но сних бо ле сти (по себ но си де), 
про ду бљи ва њу ја за из ме ђу бо га тих и 
си ро ма шних, из би ја њу ра зно вр сних 
ме те о ро ло шких и еко ло шких ка та-
стро фа (гло бал но за гре ва ње, про ме на 
кли ме, за га ђи ва ње зе мљи шта и пит ке 
во де, уни шта ва ње шу ма и рет ких 
жи во тињ ских вр ста итд.). оне се 
мо гу спре чи ти са мо за јед нич ком ко-
о рид ни са ном ак ци јом ор га ни зо ва не 
ме ђу на род не за јед ни це у ко јој на То, 
СаД и европ ска Уни ја има ју по себ-
но на гла ше ну уло гу јер ови су бјек ти 
ме ђу на род них од но са пред ста вља ју 
мо тор ну сна гу гло бал не вој но-по ли-
тич ке ста бил но сти и укуп ног еко ном-
ско-со ци јал ног раз во ја са вре ме ног 
чо ве чан ства. на рав но, и ру му ни ја има 
у све му то ме сво ју уло гу, сра змер ну 
свом по ли тич ком по тен ци ја лу, де мо-
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граф ској стурк ту ри, еко ном ској мо ћи 
и гео-по ли тич ком по ло жа ју.

У књи зи су вр ло пре глед но из ло же-
на по ли тич ка стре мље ња ру му ни је у 
вре ме ну по сле па да гло бал ног ко му-
ни стич ког по рет ка и Ча у ше ско вог 
то та ли тар ног ре жи ма 1989, ко ја има ју 
сво ја два основ на стра те шка ци ља: 
пу но прав но члан ство у на То пак ту 
и европ ској Уни ји. пр ви циљ је ис-
пу њен. ру му ни ја је 2. апри ла те ку ће 
го ди не по ста ла чла ни ца Се ве ро а тлант-
ског вој ног са ве за. Ње на за ста ва се 
ви ој ри ис пред се ди шта на То са ве за 
у Бри се лу. Дру ги циљ би тре ба ло да 
бу де оства рен 2007. Тре нут но ру му ни-
ја има ста тус кан ди да та за члан ство 
у европ ској Уни ји ко ји је сте кла на 
Са ми ту ове европ ске асо ци ја ци је у 
ам стер да му 27. ју на 1997. Та ко би 
се про це си ин те гри са ња ру му ни је у 
ин сти ту ци је за пад не ци ви ли за ци је 
при ве ли кра ју. Ме ђу тим, јед но пи та-
ње у овој књи зи при вла чи по себ ну 
па жњу, на ро чи то за љу де ко ји се на 
овај или онај на чин ба ве Бал ка ном. 
реч је о пи та њу гео-по ли тич ког по зи-
ци о ни ра ња ру му ни је ка ко у исто ри ји, 
та ко и у ви зи ји но ве, ује ди ње не и 
де мо крат ске евро пе ко јој се пру жа ју 
не слу ће не шан се за оп шти на пре дак 
у јед ном но вом вре ме ну.

по зи ва ју ћи се на ми шље ње фран-
цу ских пи са ца ан ри ја Се ли е ра и Жа-
на Се ли уа об ја вље но у ра ду Атлас
народаЦентралнеЕвропе, или је ску 
не дво сми сле но ис ти че да ње го ва зе-
мља при па да ју жном де лу цен трал не 
евро пе не са мо са ге о граф ског, не го 
и са исто риј ско-кул тур ног ста но ви-
шта. У вре ме бло ков ске по де ље но сти 
евро пе, ру му ни ја је при нуд но би ла 
укљу че на у зо ну по ли тич ких ин те ре са 
не ка да шњег СССр-а као пред вод ни ка 
то та ли тар ног ко му ни стич ког све та, 
чи ме је до би ла иде о ло шку ети ке ту 
ис точ но е вроп ске зе мље што она ни-
ка да ни је би ла. ру му ни ја се – твр ди 
или је ску – природнопо зи ци о ни ра ла у 
евро пи тек на кон ре во лу ци је од 1989, 

де мо крат ских про ме на и му ко трп ног 
по чет ка сво је мо дер ни за ци је. она се 
та да вра ти ла свом из вор ном европ-
ском иден ти те ту и свом истин ском  
гео-по ли тич ком и ци ви ли за циј ском 
по ло жа ју ју жне цен трал но е вроп ске 
и цр но мор ске зе мље у чи јем се не по-
сред ном су сед ству, тач ни је на ле вој 
оба ли Ду на ва, про сти ре Бал кан ско 
по лу о стр во. Та ко или је ску твр ди да 
ру му ни ја ни је бал кан ска зе мља иако 
не по ри че исто риј ске ве зе са овим 
европ ским ре ги о ном. по ме ну то ста-
но ви ште ак ту ел ног ру мун ског ше фа 
др жа ве ни је ни шта но во у по ли тич кој 
ми сли те зе мље. Већ и су мар ни осврт 
на исто ри ју ње не мо дер не по ли тич ке 
фи ло зо фи је по ка зу је да је ста но ви ште 
о не га ци ји бал кан ског ге о граф ско-кул-
тур ног иден ти те та ру му ни је ма ње-ви-
ше до ми нант но у кру го ви ма ру мун ске 
ин те лек ту ал не и по ли тич ке ели те, 
на ро чи то за вре ме пр вог свет ског 
ра та и по сле ње га. оно је при сут но 
и код нај ве ћег ру мун ског исто ри ча ра 
свих вре ме на, ни ко ла ја Јор ге ко ји је у 
сво јој ИсторијиРумуније од 1919. на-
гла сио да Ду нав пред ста вља се вер ну 
гра ни цу Бал ка на, чи ме је ја сно из ра-
зио став да ру му ни ја не при па да овом 
ре ги о ну, али је исто вре ме но при знао 
да је упра во Бал кан пре суд но ути цао 
на укуп ну еман ци па ци ју ру мун ске на-
ци је и др жа ве. Мо же се вр ло ла ко за па-
зи ти да је или је ску сво је ста но ви ште 
за сно вао и на за па жа њи ма по ме ну тог 
ру мун ског исто ри ча ра. ипак, чи ни се 
да га је или је ску као опре зан др жав-
ник и вешт по ли ти чар ди пло мат ски 
раз бла жио и учи нио го то во не при-
мет ним, ста вља ју ћи га у се кун дар ни 
план сво јих по ли тич ких раз ми шља ња 
и ви зи о нар ских ам би ци ја. за раз ли ку 
од или је скуа, не ка да шњи ру мун ски 
ин те лек ту а ла ци, углав ном књи жев-
ни ци из три де се тих го ди на XX ве ка, 
за сту па ли су по ме ну ти дис курс отво-
ре ни је и ого ље ни је, без ди пло мат ских 
фи не са.  не ки од њих су оти шли пре-
да ле ко, ис ти чу ћи ка ко се ру му ни ја 
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као ла тин ска зе мља ди рект но на ла зи 
на за па ду, и да је сва ко ин си сти ра ње 
на ње ној цен трал ноевроп ској, а по себ-
но бал кан ској по зи ци ји по гре шно и 
штет но. ру му ни ја се као пред стра жа 
ве ли ке ла тин ске ци вли за ци је не мо-
же на ла зи ти у ис тој ге о по ли тич кој 
и кул тур ној гру па ци ји на ро да ко јој 
при па да ју по мах ни та ли сло вен ски и 
тур ски вар ва ри. Ње но ме сто мо же би-
ти са мо у оној гру па ци ји ко јој при па-
да ју и дру ги ла ти ни – да кле на за па ду. 
под ути ца јем сво је ин те лек ту ал не и 
по ли тич ке ели те, слич но је ре зо но вао 
и оби чан ру мун ски свет. То се мо же вр-
ло ла ко до ку мен то ва ти зна чај ним до-
ка зи ма. нај пре ће би ти пред ста вљен 
је дан за ни мљив исто риј ски де таљ о 
по гле ди ма про сеч ног ру мун ског гра-
ђа ни на на геопо ли тич ку и кул тур ну 
по зи ци ју сво је зе мље за вре ме пр вог 
свет ског ра та, а за тим и кра ћа ана ли-
за ин те лек ту ал не за о став шти не тзв. 
Румунскихмистичнихреволуционара, 
ко ји су – пре ма или је ску о вом ми шље-
њу – да ли нај ве ћи до при нос из град њи 
кул тур ног иден ти те та мо дер не ру мун-
ске на ци је и др жа ве.

из ве шта ва ју ћи са ис точ ног фрон-
та то ком пр вог свет ског ра та, аме-
рич ки но ви нар Џон рид је по слао 
сво јој ре дак ци ји сле де ћи текст из Бу-
ку ре шта: Акожелитедаразбесните
некогРумуна,самомурецитеда је
његоваземљабалканска.Балканска!
–узвикнућеон.Балканска!Румуније
нијебалканскадржава.Какосеусу
ђујетеданасстављатеуистикош
саполудивљимГрцимаиСловенима!
МисмоЛатини.1 Ме ђу тим, то ни је 
од у век би ло та ко. из пу то пи са мно гих 
ру му на из XIX ве ка, по пут Те о до ра 
ко дре су ка, Јо на Јо не скуа де ла Бра-
да, Сте фа на Ге ор ге скуа или епи ско па 
Мел хи се де ка, мо же се за па зи ти да су 
се они и по пре ла ску пре ко ћу при је 
на ле ву оба лу Ду на ва, осе ћа ли као да 
су међусвојима,кодсвојекуће.ови 
пу то пи сци су без те шко ћа мо гли да 
ин ти ну и тив но схва те шта ти шти и 

бо ли њихове пре ко ду нав ске су се де, 
јер су и са ми про ла зи ли кроз слич но 
ис ку ство.

Мно го је ва жни је пред ста ви ти 
ду хов не хо ри зон те, ве ро ват но нај бри-
љант ни је гру пе ру мун ских ин те лек-
ту а ла ца, већ по ме ну тих Румунских
мистичнихреволуционара, ко ји су то-
ком три де се тих го ди на про шлог ве ка, 
оста ви ли не из бри си ви траг на ру мун-
ско кул тур но на сле ђе. овој гру пи су 
при па да ли: емил Си о ран, кон стан тин 
ној ка, ежен Јо не ско и Мир ча ели ја-
де. овај по то њи ја сма тран ду хов ним 
во ђем мла де ге не ра ци је. по ме ну ти 
ин те лек ту ал ни круг је оштро од би јао 
сва ку ве зу ру му ни је са Бал ка ном, чак 
и са цен трал ном евро пом. У њи хо вој 
ви зу ри основ ни ар шин за ру му ни ју 
је за пад. Њи хов ду хов ни по крет је 
био ан ти бур жо а ски, ан ти мер кан тил-
но, ан ти де мо крат ски и ан ти се мит ски 
усме рен. пре ма ми шље њу по зна те 
бу гар ске исто ри чар ке Ма ри је То до-
ро ве њи хо во ли те рар но на сле ђе до ми-
ни ра ду хов ним хо ри зон том да на шње 
постча у ше ску ов ске ру му ни је у ко јој 
се при пад ни ци нај мла ђе ге не ра ци је 
сту де на та и ин те лек ту а ла ца по и сто-
ве ћу ју са ду хом бун тов них ра ди ка ла 
из три де се тих го ди на XX ве ка.2   Да 
се под се ти мо: то је би ло вре ме ка да 
је евро пу за хва тио оштар та лас еко-
ном ске кри зе, су но врат де мо крат ске 
устав но сти и ја ча ње ми ли тант них 
то та ли тар них иде о ло ги ја и по кре та 
по пут на ци зма, фа ши зма и ко му ни-
зма. они су има ли раз ли чи те об ли ке 
од др жа ве до др жа ве. У ру му ни ји се 
под вођ ством кор не ли ја ко дре а нуа по-
ја ви ла тзв. Гвозденагарда,тј. ру мун-
ска вер зи ја ма сов ног фа ши стич ког 
и ан ти се мит ског по кре та на ко ји ни 
по ме ну ти ру мун ски ми стич ни ре во-

 1 М. То до ро ва, ИмагинарниБалкан,Бе о-
град, 1999, 86.
 2 М. То до ро ва, исто, 88.
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лу ци о на ри, из у зев Јо не ска ни су би ли 
иму ни. Си о ран, ели ја де и ној ка су га 
ва тре но по др жа ва ли. То ком тог гво зде-
ног пе ри о да, вре ме на кру те, жан дар ме-
риј ске ди сци пли не, вој нич ког ду ха, 
уни фор ми и кул та во ђе у вер зи ји ни-
че о вог нат чо ве ка, Си о ран је ак тив но 
са ра ђи вао у ул тра на ци о на ли стич ким 
и гар ди стич ким ли сто ви ма, на дах ну то 
ве ли ча ју ћи Хи тле ра и ње го ву исто риј-
ску ми си ју као но вог европ ског ме си-
је, од луч но зах те ва ју ћи од ру му на 
да ужи ва ју у по ли ти ци де ли ри ју ма.3  
за тим је ели ја де 1937. об ја вио је дан 
за па же ни чла нак под на зи вом Зашто
верујемупобедуЛегионарскогпокре
тау гар ди стич ком ли сту BunaVestire.
У ње му пи ше: Ја верујем у судбину
румунскогнарода.Збогтогаверујему
победуЛегионарскогпокрета. Нација
којајепоказалаогромнустваралачку
моћнасвимнивоимастварностине
можедадоживибродоломнапери
ферији историје у балканизованој
демократијиуграђанскојкатастро
фи.4  Чак се и од ба ци ва ње де мо кра ти је 
мо ра обе ле жи ти бал кан ским жи гом! 
ка сни је, по сле исто риј ског по ра за 
гло бал ног фа ши стич ког по кре та у 
евро пи, Си о ран и ели ја де су по ри ца-
ли свку ве за са Гво зде ном гар дом, и 
на кра ју су еми гри ра ли из ру му ни је. 
Је ди но кон стан тин ној ка ни је био у 
при ли ци да по ри че сво ју оп чи ње ност 
и крат ко трај ну ве зу са тим ру мун ским 
фа ши стич ким по кре том, због че га  је 
био про га њан све до 1964. Мо жда за то 
што ни је на пу стио ру му ни ју, ној ка је 
по стао ин те лек ту ал ни узор мла дим 
ру мун ским сту ден ти ма још за вре ме 
Ча у ше ску о вог ре жи ма. нај зад, ако им 
или је ску ода је при зна ње за афир ма ци-
ју новогевропскогидентитетару му-
ни је у XX ве ку (из у зе так је је ди но ној-
ка, ко јег ни је екс пли цит но на вео), ни је 
ли он на тај на чин бар ма ло за га зио у 
кон тра дик ци ју ка да ус хи ће но го во ри 
о европ ској ру му ни ји и ње ној не за др-
жи вој и ко нач ној ин те гра ци ји у евро-

атлант ске ин сти ту ци је као прак тич ни 
и  де мо крат ски из ра жај за пад не ци ви-
ли за ци је. Ве ли ча ње, у нај ма њу ру ку, 
кон тра верз них ин те лек ту а ла ца, по зна-
тих по отво ре ном на ци фа ши стич ком, 
ан ти де мо крат ском и ан ти се мит ском 
иде о ло шком усме ре њу, не мо же ићи 
па ра лел но са де мо крат ском ре то ри-
ком, укљу чи ва њем у евро-атлант ске 
ин те гра ци је и гло ба ли за ци ју, као ни 
са им пре сив ном сли ком новеЕвропе 
ко ју је или је ску та ко оду ше вље но и 
го то во по ет ски пред ста вио. Упра во је 
европ ска Уни ја као те мељ на гра ђе ви-
на но ве евро пе за сно ва на на по бе ди 
иде је за пад но вроп ске де мо кра ти је над 
свим об ли ци ма то та ли тар них иде о ло-
ги ја, по кре та и ре жи ма, а то зна чи и 
оних иде ја ко је су про па ги ра ли ру мун-
ски ми стич ни ре во лу ци о на ри. ако је 
још тач на про це на Ма ри је То до ро ве 
о тре нут ној ду хов ној кли ми у постча-
у ше ску ов ској ру му ни ји, већ чла ни ци 
на То пак та, пи та ње је има ли ру му-
ни ја до вољ но сна ге да се су о чи са 
сво јим пра вим ли цем и да по ста ви 
пи та ње мо же ли по сти ћи та ко ам би-
ци о зне по ли тич ке и ци ви ли за циј ске 
ци ље ве ко је је пред ста вио или је ску у 
сво јој књи зи. Ва жно је на гла си ти да 
се фор мал ним при сту па њем на То 
пак ту и при је мом у пу но прав но члан-
ство европ ске Уни је про кла мо ва ни 
ци ље ви не по сти жу. на про тив, та да 
тек по чи њу да се ре а ли зу ју. У том 
тре нут ку се мо ра по ка за ти има ли др-
жа ва, ко ја је тек при мље на у члан ство 
еУ, до вољ но зре ло сти за ова пло ће ње 
мо дер но сти по ни кле у де мо крат ској 
по ли тич кој фи ли зо фи ји и оства ре не 
у аме рич кој и фран цу ској гра ђан ској 
ре во лу ци ји. Су де ћи по оце ни Ма ри је 
То до ро ве, ру му ни ја је још увек не ма. 
ако при сту пи европ ској Уни ји 2007. 
ка ко је пла ни ра но, ру му ни ја ће мо-

 3 М. То до ро ва, исто, 90.
 4 М. То до ро ва, исто, 90.
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ра ти или ра ди кал но да се про ме ни 
или да пот пу но ого ли сво ју тре нут ну 
ду хов но-по ли тич ку кли му, што мо же 
ство ри ти те шко ће ка ко за Бу ку решт 
та ко и за Бри сел. но, за са да све оста-
је у рав ни хи по те ти ке ко ја ипак да је 
раз ло га за за бри ну тост. оста је са мо 
да се ви ди ка ко ће се си ту а ци ја да ље 
раз ви ја ти.  

Већ је на гла ше но да је ежен Јо-
не ско био је ди ни ме ђу ру мун ским 
ми стич ним ре во лу ци о на ри ма ко ји 
ни је био ни ма ло оду ше вљен по ја вом 
Гво зде не гар де. овај књи жев ник, ко-
ји је ме ђу сво јим ко ле га ма нај ма ње 
био ру мун јер је ве ћи део свог жи во-
та про вео у Фран цу ској, оста вио је 
је дан есеј од 1941. у ко јем је по ја ву 
Гво зде не гар де ока рак те ри сао као 
ти пи чан бал кан ски фе но мен, иако је 
баш он нај гла сни је по ри цао при пад-
ност ру му ни је Бал ка ну. он је из ме ђу 
оста лог за пи сао:...ФеноменГвоздене
гарде није пролазног карактера: он
једубокобалкански,он јеистински
израз окрутностинеуглађеног бал
канскодуха.5  ова ква кон тра дик ци ја 
је су ви ше ску па и ком про ми ту ју ћа 
за јед ног књи жев ни ка и фран цу ског 
ака де ми ка ка кав је био Јо не ско. не 
мо же се не дво сми сле но и упор но не-
ги ра ти бал кан ски ге о граф ско-кул тур-
ни иден ти тет др жа ве, а исто вре ме но 
по ве зи ва ти на ста нак јед ног ло кал ног 
и вр ло ма сов ног на ци фа ши стич ког по-
кре та с Бал ка ном и ње о го вом на вод но 
уро ђе ном при ми тив ном струк ту ром! 
не ма по тре бе по но во оспо ра ва ти ову 
иде о ло шку ети ке ту о Бал ка ну по што 
је она већ мно го пу та вр ло успе шно 
по би ја на. Ва жно је од луч но оспо ри ти 
став да је на ци фа ши зам по ни као на 
Бал ка ну јер је на вод но та кав по крет 
са спе ци фич но ра за ра ју ћом иде о ло-
ги јом има нен тан Бал ка ну и ње го вим 
на ра ви ма.  ова ко не што не ма исто-
риј ско уте ме ље ње. по зна то је да да 
је фа ши зам по ни као у ита ли ји, а на-
ци зам у не мач кој. ком би на ци ја ова 

два вр ло бли ска ми ли тант на по кре та 
и по гле да на свет до вела је евро пу, 
па и чи та ви свет, на руб пор па сти. по 
угле ду на ове по кре те, на Бал ка ну су 
се по ја ви ле њи хо ве не у спе шне ре цеп-
ци је (Уста ше у Хр ват ској, Стре ла сти 
кр сто ви у Ма ђар ској, Гво зде на гар да 
у ру му ни ји, ВМро у Бу гар ској, и до-
не кле Јнп зБор у Ср би ји), за пра во 
пре тен ци о зни ло кал ни пла ги ја ти ко ји 
су сво јим то та ли тар ним де ло ва њем са-
мо до при но си ли да љој еро зи ји ина че 
до крај че не де мо крат ске устав но сти то-
ком три де се тих го ди на про шлог ве ка. 
пре ма то ме, на ста нак фа ши зма и на-
ци зма се ипак ве зу је за оне зе мље ко је 
да нас пред ста вља ју зна чај не фак то ре 
у европ ској Уни ји, а не за Бал кан.

ов де се си гур но ра ди о не кој чуд-
ној пси хо ло шкој по тре би да се све ко-
ли ко зло на ју го и сто ку евро пе ва зда 
апо ло гет ски и не про ве ре но ве зу је за 
Бал кан, тј. за не ки уро ђе но ди вљи 
бал кан ски мен та ли тет, што ни је има-
нент но са мо Јо не ску, не го и мно гим 
дру гим кул тур ним по сле ни ци ма. на 
ова кав на чин ре зо но ва ња умно го ме 
је до при не ла и за пад на пу бли ци сти ка, 
уво ђе њем тер ми на и пој мо ва, (за пра-
во иде о ло шких ети ке та) као што су 
Бал кан, бал ка ни зам и бал ка ни за ци ја, 
ко ји се још од бал кан ских ра то ва 
1912-1913. упо тре бља ва ју ис кљу чи во 
у не га тив ном кон тек сту и зна че њу. Та-
ко је Бал кан ни крив ни ду жан по стао 
па ра диг ма и стил ски из раз за све што 
има ди мен зи је при ми ти ви зма, то та ли-
та ри зма, не тр пе љи во сти, вар ва ри зма, 
бес по штед ног раз ра чу на ва ња, по де ла 
и не то ле ран ци је. Та квом упро шће ном 
и у крај њој ме ри не тач ном дис кур су 
из гра ђе ном на за па ду под ле гле су 
ин те лек ту ал не и по ли тич ке ели те и 
са мих бал кан ских зе ма ља што је с вре-
ме на на вре ме ства ра ло вр ло сна жну 
али из ра зи то нео прав да ну пред ста ву 
о то ме да ни је по пу лар но жи ве ти на 
Бал ка ну, тј. да при пад ност овој ре ги ји 

 5 М. То до ро ва, исто, 88-89.
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a pri o ri им пли ци ра  кул тур ну ин фе ри-
ор ност и да са мо на но си по ли тич ку и 
еко ном ску ште ту. Та квом иде о ло шком 
дис кур су под ле гла је нпр. по ли тич ка 
и кул тур на ели та Хр ва та, али, ви ди 
се, и ру му на. он је ди но ни је пу стио 
ду бо ке и ја ке ко ре не код Бу га ра, Ср ба, 
и у до број ме ри код Гр ка. 

овај не га тив ни дис курс о Бал ка ну 
је ва зда био кон стант на цр та геопо ли-
тич ке стра те ги је и спољ не по ли ти ке 
ру му ни је. као што се ви ди из ове 
или је ску о ве књи ге, он је и да ље ак-
ту е лан и ко ри сно слу жи и у епо хи 
ин те гра ци ја и гло ба ли за ци је. Без 
об зи ра на то, та кав при ступ јој ни је 
сме тао да се у од ре ђе ним мо мен ти ма 
вра ти на Бал кан ка да је од то га има ла 
опи пљи ве ко ри сти. Та ко је ру му ни ја 
за јед но са Ју го сла ви јом, Тур ском и 
Грч ком пот пи са ла спо ра зум о Бал-
кан ској ан тан ти 1934. ра ди очу ва ња 
sta tus qoa у ме ђу на род ним од но си ма, 
тј. Вер сај ског ми ров ног си сте ма ко ји 
је из гра ђен по сле по бе де си ла ан тан-
те у пр вом свет ском ра ту. ру му ни ја 
је би ла за бри ну та због на ра ста ња 
ре ви зи о ни стич ких те жњи по ра же них 
др жа ва у пр вом свет ском ра ту, пре све-
га Ма ђар ске и Бу гар ске, ко је су има ле 
отво ре не пре тен зи је пре ма др жав ној 
те ри то ри ји ру му ни је. има ју ћи у ви ду 
сво је ег зи стен ци јал не ин те ре се, ола ко 
је пре шла прекоДунава и ста ви ла свој 
пот пис на Бал кан ски пакт, иако је баш 
у то вре ме вла да ла ду хов на кли ма 
ми стич ног ре во лу ци о ни зма. Та ко се 
ру му ни ја из не на да на шла у бал кан-
ском дру штву. но, чим би опа сност 
про шла, она би се по но во вра ћа ла на 
свој по чет ни дис курс. До каз за то је не 
са мо по зи ци ја ру му ни је за вре ме Ча у-
ше ско вог ре жи ма, не го и геопо ли тич-
ка про ми шља ња ак ту ел ног ру мун ског 
пред сед ни ка у књи зи о ко јој је ов де 

реч. но, ви де ли смо да је или је ску ов 
став до ста раз бла жен, што је са свим 
ра зу мљи во ако се има у ви ду да се 
ру му ни ја на ла зи у ве ли ким тран зи ци-
о ним те шко ћа ма и да јој је ста ло до са-
рад ње са бал кан ским зе мља ма. ипак, 
и по ред то га, геопо ли тич ка од ред ни ца 
је пот пу но ја сна: ру му ни ја је ју жна зе-
мља цен трал не евро пе и цр но мор ска 
зе мља. опет ни је по пу лар но жи ве ти 
на Бал ка ну, пре све га због кр ва вог 
рас па да СФрЈ и не га тив не ре пу та ци је 
Ср ба у за пад ном јав ном мње њу ко ји 
пред ста вља ју пр ве ру мун ске су се де 
на ле вој оба ли Ду на ва. и по ред то га, 
ру му ни ја је ра до по др жа ла ини ци ја ти-
ву не ка да шњег бу гар ског пред сед ни ка 
Же ље Же ле ва о осни ва њу Бал кан ског 
по ли тич ког клу ба. и са ма је узе ла 
уче шће на ње го вом осни ва њу 27. 
ма ја 2001. или је ску је та да одр жао 
го вор под на зи вом Заједноможемо
створитиновуреалностуобласти
Балкана. очи то је да су и ово га пу та 
раз ло зи по ли тич ког опор ту ни зма и 
еко ном ске ко ри сти, над вла да ли уста-
ље ни иде о ло шки кли ше. 

исто риј ски гле да но, ру му ни су се 
рет ко по зи ва ли на сво ју при пад ност 
Бал ка ну, којa ипак нај ви ше од го ва ра 
исти ни. иде о ло шка геопо ли тич ка 
и кул тур но-ци ви ли за циј ска клац ка-
ли ца ко ја час пре те же на цен трал ну 
евро пу и за пад, час на Бал кан, мо же 
са мо до дат но да за ма гли иона ко већ 
кон фу зну по ли тич ку ком би на то ри ку 
и ге о граф ске па ра ме тре у са мој ру му-
ни ји и евро пи. на по слет ку, уме сто 
по ру ке до вољ но је па ра фра зи ра ти 
ми сао Ма ри је То до ро ве ко ја је на ве-
де на као по све та у ње ној бри љант ној, 
већ ци ти ра ној фи ло зоф ској рас пра ви 
ИмагинарниБалкан.То до ро ва је на гла-
си ла да су је ро ди те љи вас пи та ва ли 
та ко да во ли Бал кан, без по тре бе да 
се њи ме по но си или сти ди. ове ре чи 
мно го го во ре.

МирославСвирчевић


