
УДК: 
323.1(47)(049.3)
Примљено:
7. маја 2009.
Прихваћено:
18. јуна 2009.

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XXI) VIII, vol=20
Бр. 2 / 2009.
стр. 321-326.

- 321 -

  

- 321 -

РадеБожовић

НАЦИОНАЛНОПИТАЊЕНАИСТОКУ
ЗоранМилошевич,ИзМалоруссоввУкрајинцы,Кворпо
суобизменениикультурногоинациональногосознания

малороссов,САТИСЪ,СанктПетербург,2009.

Rас пад Со вјет ског Са ве за иза звао је, ваљ да по до ми но си сте му, 
рас пад и не ких дру гих зе ма ља или по раст ме ђу на ци о нал них 

тен зи ја у не ким тре ћим др жа ва ма. Крх ке за јед ни це су, ре кло би 
се, ла ко па да ле на иде о ло шком и еко ном ском пла ну, оби ла то пот-
помог ну те ин те ре сним кру го ви ма спо ља. Ства ра ње но вих др жа ва 
иза зва ло је и про ме не на пла ну до та да по сто је ћих на ци о нал них 
иден ти те та. У не ким ре ги о нал ним сре ди на ма, ста ре тежње ма-
њег бро ја ста нов ни ка да ство ре но ве ет нич ке ен ти те, под стак ну те 
овим по ме ну тим до га ђа њи ма до би ле су кри ла. У и ина че пре на-
прег ну том по ли тич ком окру же њу због на ста лих, по не кад из у зет-
но ве ли ких и ком плек сних про ме на, до шло је до но вих тен зи ја, 
па и ра то ва. Фе но мен рас па да ња не ких на ци ја на ма ње и сла би је 
ет нич ке за јед ни це, у сва ком сми слу, а при том че сто ство ре не ми-
мо кул ту рал не и исто риј ске ло ги ке,  за те као је не ке кул тур не, ин-
те лек ту ал не и по ли тич ке кру го ве не спрем не, ма да су се по о дав но 
осе ћа ле не ке тен ден ци је ка ства ра њу но вих ет нич ких ен ти те та у 
не ким ис точ но е вроп ским сре ди на ма и др жа ва ма. На ро чи то оних у 
сло вен ском окру же њу. Као да је реч о ста ром про клет ству, за ко је 
се не ки исто ри ча ри вра ћа ју у по зно до ба Рим ског цар ства, ка да се 
већ оби ла то ра чу на ло на сло вен ску не сло гу и пле мен ску по де ље-
ност ко ја че сто ни је би ла ни ма ло на ив на и без о па сна. По ка за ће се, 
одав но и на жа лост, да сло вен ска па мет ни је спо соб на да то пи та ње 
ре ши, на ро чи то по сле про па сти ве ли ке и јед ног ча са за но сне иде је 
о пан сло ве ни зму и сло вен ству. За мно ге сло вен ске кру го ве исто ри-
ја ни је би ла учи те љи ца, већ са мо при ли ка да се ис ка же при ту ље на 
ра и јин ска страст и по да ни штво. И све за рад крат ко трај них ин те ре-
са, нај че шће лич них. За мно ге Сло ве не исто ри ја је би ла са мо слу-
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жба дру го ме. Уза луд су не ки чи та ли код Бурк хар та о то ме да нас 
исто ри ја учи му дро сти а не па ме ти. 

Књи га ко ју нам ну ди вред ни и оба ве шет ни со ци о лог проф. З. 
Ми ло ше вић као да нам же ли, по по след њи пут, скре ну ти па жњу 
на то што је из ре као Бурк харт, а ка ко че сто ви ше ве ру је мо ту ђим 
про ро ци ма, још увек по сто ји на да да ће мо из исто ри је из ву ћи, ко-
нач но, ка кву вред ну му дрост за бу дућ ност. На и ме, оно што се до га-
ђа ло на ре ла ци ји Ма ло ру си/Ру си на ма је одав но по зна то са на ших 
ју жно сло вен ских те ре на. Ми ло ше ви ће ва вред на књи га са мо омо-
гу ћа ва да се из ву ку из мра ка ро ман ти чар ског схва та ња на ци је и 
исто ри је не ка пра ви ла ка ко се све то од ви ја при ли ком ра са па јед ног 
на ци о нал ног и кул ту рал ног иден ти те та код Сло ве на. Пра ви ла ко ја 
би нам, мо жда, мо гла да по мог ну да не тро ши мо за луд па пир, емо-
ци је, по вр шност и жи ви мо на та ну шним  за блу да ма - а то је ка ко 
спре чи ти да љи ра сцеп срп ског на ци о нал ног би ћа. До га ђа ји ко ји су 
се зби ли са Цр ном Го ром да ли су нас до вољ но при зва ли све сти? 
Мр твац се не мо же ожи ве ти, али се жи вим чо ве ком мо же  му дро 
упра вља ти. Исти на са мо на је дан је ди ни на чин: ка да се ус по ста ви 
за ко ни то  је дин ство из ме ђу сло бо де и на ци о на. З. Ми ло ше вић ле-
по ука зу је на то ка ко је ре ли гиј ски фак тор од и грао зна чај ну уло гу 
у ства ра њу но вог ет нич ког ен ти те та из ру ске на ци је. Наш при мер 
је и ста ри ји. За луд је Вук још дав но го во рио о то ме да на овим  на-
шим про сто ри ма жи ве Ср би три ве ре. Три ве ре, од но сно јед на са 
две сво је де но ми на ци је, исто риј ски бе сми сле но су проп став ње не 
ви ше од хи ља ду или хи ља ду и пет сто го ди на и тре ћа ко ја је, опет, 
до шла са Бли ског ис то ка, ства ра ле су по год но тле за про ду бљи ва-
ње раз ли ка (ко јих не ма). И по ред то га што се све три ве ре по зи ва ју 
на љу бав и брат ство. 

Зо ран Ми ло ше вић је до са да, што на срп ском, што на ру ском 
об ја вио че тр де се так књи га. Не сум њи во се спе циј ли зо вао за пи та-
ња на ци о нал ног и вер ског иден ти те та на на шим про сто ри ма и за 
ме ђу сло вен ска на ци о нал на пи та ња и од но се. Ме ђу тим, ње го ва за-
ни ма ња као со ци о ло га су увек окре ну та са да шњо сти. Оној жи вој 
ствар но сти ко ја нас за бри ња ва и тра жи хит не од го во ре. Та ква је, 
ре ци мо, и ње го ва прет ход на књи га из исте го ди не, Куповинадржа
ве (изд. Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град). Ра ди се о не ко ли-
ким есе ји ма по све ће ним стра нач кој ко руп ци ји са по гле дом у не ка 
дру га ис ку ства из тран зи ци је (ре ци мо, сло ве нач ког). Бри так је зик, 
ја сна ми сао и чи так стил од ли ку ју ње го во пи са ње. У сво јој нај но-
ви ји јој књи зи о ру ском и ма ло ру ском про бле му, про бле му ко је има 
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и ши ре стра те шко и ге о по ли тич ко зна че ње, што аутор ис ти че, Ми-
ло ше вић се, као и увек ка да пи ше, осла ња на ши ро ку ли те ра ту ру. 
Ово га пу та она је, што је и ра зу мљи во, пре све га на ру ском је зи ку. 
Аутор по ште но ис ти че да му, ипак, не ке сту ди је за про блем ко ји 
об ра ђу је ни су би ле до ступ не, али је без об зи ра на ову чи ње ни цу он 
ис пу нио свој за да так да опи ше, ка ко сам ка же, „по ја ву ве штач ког 
ства ра ња од ре ђе них на ци ја, у овом слу ча ју укра јин ске, ко ји ма се 
(пре)да је и тач но од ре ђе на иде о ло ги ја (сте ре о ти пи), чи ме се за ла зи 
у нај ру жни ји и нај пр ља ви ји по ли тич ки ин жи ње ринг“. Чи та ву гра-
ђу аутор је рас по ре дио у пет по гла вља ко ји чи не пр ви део књи ге. 
У дру гом де лу књи ге аутор да је, ко ри сне за упо зна ва ње ши рег по-
ли тич ког ми љеа, би о гра фи је три ак тив на уче сни ка овог нај но ви јег 
стра те шког про гра ма иза ко јег сто је, чи ни се, не са мо чу ве ни Бже-
жин ски не го и НА ТО „аван гар да“. Реч је о дво ји ци, по ма ло раз ли-
чи тих, Вик то ра - Ју шчен ку и Ја ну ко ви чу и вр ло ми стич ној да ми – о 
Ју ли ји Ти мо шен ко, у по след њој ва ри јан ти „на ран џа стој“ Бор џи ји. 
За ни мљи во је ка да је реч о овој да ми мут не би о гра фи је, а по сво ј 
при ли ци по лу ру ски њи, да она под се ћа сво јом уло гом у ства ра њу 
„не за ви сне“ Укра ји не и тог на ци о на на уло гу А. Стар че ви ћа и ње-
го ву ве за ност за срп ски иден ти тет. 

З. Ми ло ше вић крат ко и пре глед но из но си исто ри јат ства ра ња 
но ве на ци је, ње ног по ли тич ког, мо жда ви ше не го кул тур ног уте-
ме ље ња, јер не тре ба за бо ра ви ти да на про сто ру ове но ве др жа ве 
на ста је Ру си ја (зар не ма слич но сти у ово ме са уло гом Риб ни це, 
од но сно Под го ри це у срп ској исто ри ји?). Тај исто ри јат по ла зи од 
„га ли циј ске иде о ло ги је“ и сти же до пољ ског уни ја ће ња Укра ји на-
ца и ра да те цр кве и пол ти ча ра на одва ја њу Ма ло ру са и Ве ли ко ру-
са (се ти мо се ов де ан ти ру ске уло ге По ља ка Ада ма Чар то ри ског у 
обре но ви ћев ској Ср би ји!), да би лу ча „про све ће но сти“ при род ни 
пре шла по том у ру ке НА ТО бар јак та ра. Аутор по ма ло ру ши и иде-
а ли зо ва ну сли ку ко за ка, чак и у нас је она че сто та ква, у ства ра њу 
укра јин ског иден ти те та и ат мос фе ре по год не за но во „пре о бра ћа-
ње“. Ма да су ко за ци за вре ме бом бар до ва ња Ср би је, као и при ли-
ком ра то ва на те ри то ри ји Бив ше, сте кли и од ре ђе не но ве сим па ти је 
код срп ског на ро да. На и ме, Ко за ци су у Ру си ји као јед на не ко тро-
ли са на вој на си ла при лич но до при но си ли др жав ној анар хи ји и не-
ди сци пли ни и да ва ли осно ву за сва ку вр сту не га тив них до га ђа ња. 
На рав но да је та кве Ко за ке увек по др жа ва ла она Пољ ска ко ја је 
слу жи ла те ри то ри јал ним ин те ре си ма и „ду хов ним“ аспи ра ци ја ма 
Ка то лич ке цр кве и ње ног ши ре ња на Ис ток. На ша на ив на свест и 
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по вр шно обра зо ва ње увек су ужи ва ли у Сјен кје ви ће вим Кр ста ши-
ма. Зар не?

Аутор, као упу ће ни со ци о лог и све док и свог вре ме на, рас пра-
вља и о „ства ра њу“ укра јин ског је зи ка. Без об зи ра на из ме ње ну да-
нас де фи ни ци ју у по гле ду схва та ња на ци о на, је зик је и да ље остао 
би тан опре де љу ју ћи фак тор. Је зи ча ри-по ли ти ча ри, баш као и у 
нас, по тру ди ли су се и на том по љу. Про сто је за ди вљу ју ће ка ко се 
од ре ђе ни кру го ви ко ји ра де на пре стук ту и ра са њу све та чвр сто др-
же сво га сце на ри ја. На кра ју, и ис ку ство им је на Бал ка ну по ка за ло 
да не тре ба ме ња ти игру ко ја до би ја. 

Но ве по де ле, раз би ја ње осе тљи вог, ме ког бо ка Ру си је у ци љу 
за до би ја ња ње них бо га тих ре сур са (тре ћи на од свет ских), до ве ли 
су, ка же аутор, Укра ји ну и до мо гућ но сти да се са ма по де ли на два 
де ла: онај ко ји ће оти ћи са укра јин ским уни ја ти ма у НА ТО и онај 
дру ги, ру ски, пра во слав ни ко ји ће по ку ша ти да се при по ји ма ти-
ци. Аутор је опре зан и не да је прог но зе с тим у ве зи, по го то во не 
оно га ти па као у слу ча ју рас па да Ју го сла ви је ка да ни је би ло сна ге 
да се су прот ста ви увек истим цр та чи ма са За па да ге о ка ра та: да се 
срп ски кра је ви при по је ма ти ци. Ру си ја је, ипак, ја ча си ла. Или је, 
мо жда, „за би јен тро зу бац у ср це ру ског ме две да“ (стр. 59)? З. Ми-
ло ше вић, ипак, су ге ри ше да ка сно про бу ђе ни на ци о на ли зам пру жа 
сјај но тле за ра ђа ње ра си зма, што су до ка за ла Хр ват ска, Сло ве ни ја, 
Цр на Го ра и Укра ји на у по след ње вре ме. Под сти чу ћи пле мен ске 
на ци о на ли зам, но ва „цр кве на свет ска ели та“ вр ши на сил ну при ми-
ти ви за ци ју осво је них на ро да, уме сто њи хо ву мо дер ни за ци ју. Но ва 
свет ска си ла оли че на у иде о ло ги ји гло ба ли за ци је, а ипак у ста ром 
ру ху, уса вр ши ла је „дру штве ни ин жи ње ринг“, па Ш. Во лин, осла-
ња ју ћи се на Дју иа и По пе ра, у том ин жи ње рин гу пре по зна је но-
ви то та ли ра зам и ње го ву тех но ло ги ју, по себ но пре по зна ју ћи у тој 
спре зи то та ли ри зма и но ве пол тич ке тех но ло ги је опо ми њу ћи про-
блем ви шка ста нов ни штва и упо зо ра ва нас: „На ци сти ни су од мах 
уби ја ли Је вре је, Сло ве не, Ци га не, со ци јал-де мо кра те и ко му ни сте, 
већ су их пр во ис ко ри шћа ва ли као ро бов ску рад ну сна гу“!

 Бу дућ ност ће по ка за ти да ли је све та ко, а ову књи гу проф. Зо-
ра на Ми ло ше ви ћа ва ља па жљи во про чи та ти због бу ду ће стра те ги је 
у очу ва њу срп ског на ци о нал ног би ћа и кул ту ре, јер ју ри ши на њих 
ни су пре ста ли. Пе та ко ло на, као и у Укра ји ни, и не мар на ших по-
ли ти ча ра и без и деј ност и по мод ност не ких ин те лек ту а ла ца, као и 
у слу ча ју Ру си ји на спрам укра јин ског пи та ња, ни су са ве зни ци овог 
на ро да и ње го ве исто ри је.
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