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РаткоЉубојевић*

КО РЕ НИ СА ВРЕ МЕ НИХ  
ГЕ О ПО ЛИ ТИЧ КИХ  

ПО ДЕ ЛА НА БАЛ КА НУ

Са же так

Аутор по ла зи од хи по те зе да су ко ре ни са вре ме них ге о
по ли тич ких по де ла на Бал ка ну на ста ли као плод мо ћи и над
мо ћи Ве ли ких си ла, чи ји је ре зул тат на си ље и по де ла. Пре
ди спо ни ра на при род ним и руд ним бо гат ством, те ри то ри ја 
Бал ка на би ла је и оста ла за ни мљив и по же љан плен свим 
осва ја чи ма. Раз ве зи ва ње бал кан ског чво ра, аутор пре по зна
је у вла да ви ни пра ва, а ни ка ко у бр зом и на сил ном ре ше њу, 
као што нам  чу ве ни фи ло зоф Ни ко лај Бер ђа јев ша ље по ру ку: 
“Сва ко до бро ко је се уво ди на си лу по ста је зло”.
Кључ не ре чи: моћ, си ла, на си ље, им пе ри ја ли стич ка власт, 

ге о по ли тич ка по де ла, Бал кан
Евро па је на кон за вр шет ка Пр вог свет ског ра та, а на-

ро чи то по сле Ок то бар ске ре во лу ци је, по при ми ла но ве по-
ли тич ке об ли ке. По сле ди це од лу ка, ко је су до не те рат ним 
зби ва њи ма, би ла су плод уну тра шњих со ци јал них кре та ња 
у чи та вом ни зу та да шњих европ ских др жа ва. На ро чи то су 
из ра же на зби ва ња у ца ре ви на ма чи ји су со ци јал ни про це си 
и кла сна бор ба, про ду би ли на ци о нал не ин те ре се и до ве ли 
до ве ли ких по ли тич ких про ме на.1 Та ква по ли тич ка кре та ња 
ре зул тат су рас па да не ких  др жа ва, ства ра ња но вих, пре кра-

* Без бед но сно ин фор ма тив на аген ци ја, Бе о град.

1 A. J. P. Taylor: Hab sbur ška Mo nar hi ja 18091918, Zna nje, Za greb, 1990, стр. 92. 
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ја ње гра ни ца, про ме на об ли ка вла да ви не, а у Ру си ји чак про-
ме на и дру штве ног уре ђе ња. На кон за вр ше них рат них зби-
ва ња, уме сто два де се то сам др жа ва ство ре не су три де сет три 
европ ске др жа ве.2 

Иако је Деј вид Лојд Џорџ (1863-1945), та да шњи пре ми-
јер бри тан ске вла де, по чет ком 1918. го ди не ја сно и не дво сми-
сле но из нео да уни ште ње Аустро-Угар ске Мо нар хи је ни је 
са ве знич ки рат ни циљ, по за вр шет ку Пр вог свет ског ра та до-
шло је до но вих те ри то ри јал них пре кра ја ња. Аустро-Угар ска 
Мо нар хи ја, ко ја се про сти ра ла цен трал ним обла сти ма Евро-
пе и ве ли ким де лом ју го и сто ка, рас па ла се на ви ше де ло ва. 
Не мач ка, а на ро чи то Ру си ја, из гу би ле су ве ли ке де ло ве сво-
јих те ри то ри ја, а Тур ска, не ка да моћ на ца ре ви на, ус пе ла је да 
очу ва сво ју европ ску те ри то ри ју али је за то пре тр пе ла ве ли-
ке гу бит ке на африч ком и азиј ском кон ти нен ту. Ова ко ве ли ке 
про ме не, ко је су за де си ле Евро пу, ни су ство ри ле јед ну но ву 
по ли тич ку си лу. То је био ре зул тат ства ра ња ви ше ма лих и 
сред њих др жа ва ста рог кон ти нен та.3

Из ме ђу Бе ча и Ца ри гра да ство ре но је осам но вих др-
жа ва. Те ри то ри јал не про ме не ко је су на ста ле рас па дом Хаб-
сбур шке мо нар хи је до ве ле су до ства ра ња две на ци о нал не 
др жа ве: Ма ђар ске и Аустри је. Ује ди ње њем не за ви сних др-
жа ва Ср би је и Цр не Го ре и обла сти ма по де ље не Хаб сбур шке 
мо нар хи је Сло ве ни је, Хр ват ске, Дал ма ци је, Сла во ни је, Сре-
ма, Бо сне, Хер це го ви не и Вој во ди не ство ре на је но ва те ри то-
ри јал на це ли на - Кра ље ви на Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. Бу-
гар ска те ри то ри ја би ла је ума ње на у од но су на ону пред рат, 
услед ко рек ци је де ла те ри то ри је ко ја је при па ла Кра ље ви ни 
СХС.4

Грч ка и Ал ба ни ја су, на кон ве ли ке ме ђу на род не бор-
бе, ус пе ле да очу ва ју сво је те ри то ри је ко је су им при зна те на 
Лон дон ској кон фе рен ци ји 1913. го ди не. Ру му ни ја је уве ћа ла 
сво ју те ри то ри ју а из не ка да шње Двој не Мо нар хи је, на про-
сто ру сред ње Евро пе из дво ји ла се Че хо сло вач ка. На се ве ру 

2 А. Ми тро вић: Вре ме не тр пе љи вих, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 
1974, стр. 43.

3 Љ. Пе тро вић: Ју го сло вен ска при вре да и дру штво у пе ри о ду 19181991, Бе о-
град, 2000, стр. 11.

4 И. Бо жић, В. Де ди јер, С. Ћир ко вић, М. Ек ме чић: Исто ри ја Ју го сла ви је, Бе о-
град, 1972, стр. 19.  
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Евро пе про сти ра ла се но во об но вље на Пољ ска ко ја је у осно-
ви ство ре на на сво јој исто риј ској те ри то ри ји ко ју су кра јем 
18. ве ка по де ли ле Аустри ја, Ру си ја и Пру ска. Но вим те ри то-
ри ја ма при по јен је По знањ и за пад на Пру ска, ко ји су до та да 
би ли део не мач ког цар ства. Област сред ње Ви сле са Вар ша-
вом, Вил на, Бје ли сток, Брест-Ли товск и Ков но при по је ни су 
Пољ ској од пред рат них ру ских те ри то ри ја а од те ри то ри ја 
не ка да шње Хаб збур шке Мо нар хи је при по је на је Га ли ци ја. 5

На под руч ју Бал ти ка та ко ђе је би ло про ме на. На ста-
ле су три но ве ма ле др жа ве: Ли тва ни ја, Ле то ни ја и Есто ни-
ја. Гдањск, прет ход но не мач ки Дан цинг, по стао је сло бо дан 
град под упра вом Дру штва на ро да ко ји је Пољ ској слу жио 
као из ла зна лу ка. Ли тва ни ја је ство ре на од де ла те ри то ри-
ја бив ших ца ре ви на Ру си је и Не мач ке а Ле то ни ја и Есто ни ја 
ство ре не су на про сто ру бив ше те ри то ри је Ру ске Ца ре ви не. 
Дан ска је сво ју те ри то ри ју про ши ри ла на ра чун пред рат не 
Не мач ке а при па ло јој је и остр во Исланд. Фин ска, ко ју је на 
Беч ком кон гре су 1814-1815. до био ру ски цар, по ста ла је не за-
ви сна др жа ва.6

Зна чај ну уло гу и сва ка ко во де ће по ли тич ке по зи ци је у 
Евро пи има ле су зе мље ко је су из ра та иза шле као по бед ни це 
док је Не мач ка, ко ја је из ра та иза шла ума ње на, еко ном ски 
ис тро ше на али не и вој нич ки по ра же на, из гу би ла при мат. 
Што се ти че Со вјет ског Са ве за, он је и по ред гу бит ка де ла 
сво је те ри то ри је и да ље био дру га зе мља по ве ли чи ни, од мах 
по сле Бри тан ске Им пе ри је.

На и ме, сто жер европ ског по ли тич ког, со ци јал ног, еко-
ном ског и кул тур ног жи во та по ста ле су зе мље по бед ни це, у 
пр вом ре ду Фран цу ска, Ве ли ка Бри та ни ја и Ита ли ја. Фран-
цу ска је ус пе ла да по вра ти обла сти Ал зас и Ло рен, те ри то ри-
је ко је је из гу би ла 1870-1871. го ди не. Ве ли ка Бри та ни ја, у то 
вре ме нај мо дер ни ја ин ду стриј ска си ла и во де ћи свет ски бан-
кар 19. ве ка, оста ла је без от це пље не Ир ске а Ита ли ја, иако 
нај ма ња од европ ских си ла, иза шла је из ра та уве ћа на те ри-
то ри јом Ју жног Ти ро ла, Истром, За дром и не ким остр ви ма 
на Ја дран ском мо ру. 7 

5 А. Ми тро вић: op. cit., стр. 44.
6 Исто, стр. 46.
7 Сте но граф ске бе ле шке При вре ме ног на род ног пред став ни штва Кра ље ви не 

СХС, Бе о град, 1919.
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Не мач ка се и да ље на ме та ла у по ли тич ком сми слу, ма-
да јој си ле по бед ни це ни су у пр во вре ме при зна ле рав но прав-
ност. Под ре ђен ста тус имао је и СССР ко ји је ство рен пр вом 
со ци ја ли стич ком ре во лу ци јом на све ту. Ипак, због оп штих 
по ли тич ких при ли ка, Не мач ка и СССР су при вла чи ле па жњу 
ме ђу на род не за јед ни це. Оне су, за јед но са си ла ма Ан тан те и 
САД, ути ца ле на ме ђу на род не од но се, а не рет ко, и на кре и-
ре ње уну тра шњих по ли тич ких при ли ка у не ким европ ским 
др жа ва ма.8

Ме ђу на род на Кон фе рен ци ја ми ра у Па ри зу 1919-1920. 
го ди не из не дри ла је но ве иде је. Ме ђу нај зна чај ни јом би ла је 
иде ја “трај ног и пра вед ног ми ра”. Основ на на че ла ко ја су про-
ис те кла из иде је о “пра вед ном ми ру” су да сви на ро ди мо ра ју 
би ти из јед на че ни у сво јим пра ви ма и да на ро ди има ју пра ва 
да са ми се би од ре де сво ју суд би ну. До пун ско на че ло би ло је 
на че ло о ства ра њу при род них или стра те гиј ских гра ни ца уз 
шта се мо ра ло во ди ти ра чу на да се ни ет нич ком ни стра те-
гиј ском гра ни цом не сме ју по вре ди ти нео п ход не еко ном ске 
прет по став ке жи во та јед ног на ро да, из че га је про и за шло на-
че ло жи вот ног еко ном ског ин те ре са.9

Скла па ње Ку чук кај нар џиј ског ми ра  
и но ве им пе ри јал не те жње

То је био ре зул тат им пе ри јал них те жњи, же ља и мо гућ-
но сти чи ји су се ин те ре си су да ри ли на Бал кан ском по лу о-
стр ву још кра јем XIX ве ка. На и ме, ка ко је Хер фрид Мин клер 
при ме тио, им пе ри је се раз ли ку ју од др жа ве по раз ли чи тој 
ло ги ци по на ша ња. Др жа ве су ин те гри са не соп стве ним ста-
нов ни штвом уну тар сво јих оштрих, ја сних и упа дљи во оме-
ђе них гра ни ца. У слу ча ју им пе ри ја, та ко пре ци зне ли ни је 
раз два ја ња пред ста вља ју из у зе так. Им пе ри јал не гра ни це не 
одва ја ју рав но прав но по ли тич ке је ди ни це, већ су из раз сте-
пе на мо ћи и ути ца ја, не са мо у по ли тич ком, већ у еко ном-
ском, кул ту ру ло шком, а не рет ко и у ре ли ги о зном сми слу.10  
У том кон тек сту, кон ку рен ци ја та да шњих европ ских си ла 

8 А. Ми тро вић: op. cit. 37.
9 Исто, стр. 37.
10 Х. Мин клер: Им пе ри је - ло ги ка вла да ви не све том - од ста рог Ри ма до 

Сје ди ње них Др жа ва, Бе о град, 2009, стр. 15.
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би ла је од од лу чу ју ћег зна ча ја. Ако би ко ја од си ла за ста ла у 
тр ци за по ве ћа њем по ли тич ке и еко ном ске мо ћи, не са мо да 
је те ри то ри ју пре пу шта ла кон ку рен ти ма већ јој је пре ти ла 
пот пу на про паст.11 

И те о ри ја по ли ти ке на исти на чин де фи ни ше моћ. На-
и ме, осно ва по ли тич ке мо ћи је еко ном ска моћ ко ја се пре по-
зна је као по се до ва ње лич ног или као мо гућ ност рас по ла га ња 
дру штве ним бо гат ством. Из ово га за кљу чу је мо да по ли тич ка 
моћ слу жи уве ћа њу еко ном ске мо ћи. Оту да, по ли тич ка моћ 
из ве де на из еко ном ске мо ћи ути че на кључ не то ко ве раз во ја 
ме ђу на род них од но са над ре ђе но сти и под ре ђе но сти а ко ји се 
пре по зна ју кроз им пе ри ја ли стич ке те жње.12 Ка ко Опен хај-
мер де фи ни ше “моћ је спо соб ност ути ца ња, огра ни ча ва ња 
или ка жња ва ња” што нас на во ди на за кљу чак да “моћ као 
над моћ у кли ци са др жи на си ље”. Из во ђе ње на си ља је ма-
ни фе ста ци ја мо ћи, али мо же би ти и ма ни фе ста ци ја не мо ћи. 
То мо же би ти и знак не стан ка ауто ри те та, што је по Мил су 
„по след њи об лик мо ћи“.13 Фран цу ски фи ло зоф Ален Ба дју 
сма тра да им пе ри јал на по ли ти ка има за циљ сла бље ње све га 
што мо же би ти пре пре ка до ми на ци ји. Он до да је да су и Ри-
мља ни ан тич ког до ба би ли мај сто ри ова кве по ли ти ке, где је 
би ло да ле ко ин те ре сант ни је има ти ло кал но под ре ђе не са рад-
ни ке не го би ти при мо ран на оку па ци ју те ри то ри је соп стве-
ним сна га ма.14

Осман ска Им пе ри ја је на кон ше сто го ди шњег ра та са 
Ру си јом скло пи ла 1774. го ди не Ку чук кај нар џиј ски мир. Ти ме 
је за по че то по сте пе но ко ма да ње Осман ског цар ства а са смим 
тим на стао је ри ва ли тет ве ли ких си ла, у пр вом ре ду Ру си је, 
Фран цу ске и Ен гле ске, ко је су же ле ле што ве ћи ко мад те ри-
то ри је, на ко јој би ши ри ле соп стве ни им пе ри јал ни ути цај.

Ру си ја је има ла по тре бу да ус по ста ви до ми на ци ју и 
про ши ри ути цај на Бал кан где је ве ћин ско ста нов ни штво би-
ло пра во слав не ве ре. На тај на чин би по ред по ли тич ког и еко-
ном ског ути ца ја има ла сло бо дан при ступ ка отво ре ном мо ру. 

11 Исто, стр. 31.
12 Р. Љу бо је вић: “О по ли тич ком на си љу у Ср би ји у вре ме рас па да осман ског 

цар ства”, По ли тич ка ре ви ја, бр. 4, 2009. стр. 307-330.
13 Д. Си ме у но вић: По ли тич ко на си ље, Рад нич ка штам па, Бе о град, 1989. стр. 7.
14 М. Кне же вић: Ср би ја и Ру си ја, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 

2009, стр. 143.
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Са дру ге стра не, Ен гле ска је има ла по тре бу да за шти ти мор-
ски пут за Ин ди ју, од но сно да кон тро ли ше пре вла ку ко ја је 
раз два ја ла Сре до зем но мо ре од Ин диј ског оке а на, па је из тог 
раз ло га по че ла да се ин тен зив ни је ин те ре су је за арап ске зе-
мље у ре ги о ну Ме ди те ра на али и за те ри то ри ју Бал ка на чи је 
су др жа ве та ко ђе из ла зи ле на Ме ди те ран. Фран цу ски ин те-
ре си би ли су очу ва ње тр го вач ке и кул ту ро ло шке по зи ци је 
код хри шћан ског ста нов ни штва ис точ них зе ма ља па су се са-
мим тим, фран цу ски ин те ре си вр ло че сто на ла зи ли на су прот 
ин те ре са Ру си је или Ен гле ске.15 Аустро у гар ска је због стра ха 
од ши ре ња ру ског ути ца ја по ку ша ла да на те ри то ри ји Бал ка-
на ус по ста ви гра ни цу. Ка сни је се и Не мач ка за ин те ре со ва-
ла за те ри то ри ју Бал ка на у окви ру соп стве не ге о по ли тич ке 
стра те ги је “Drang nach Osten”, чи ји су се ин те ре си ско ро увек 
по кла па ли са ин те ре си ма Аустро у гар ске Мо нар хи је.16

По ли тич ке иде је о др жав ном ује ди ње њу  
и  раз је ди ња ва њу бал кан ских на ро да

Не из о став ни чи ни лац бал кан ских де ша ва ња, кра јем 
XIX ве ка, би ла је иде ја о ује ди ње њу сло вен ских на ро да и 
ства ра ње за јед нич ке др жа ве, ко ја је на ро чи то би ла из ра же на 
на кон свр шет ка Бал кан ских ра то ва (1912-1913). Иде ја је на-
ста ла као плод мо дер ног до ба, на кон не стан ка фе у да ли зма 
и еко ном ског ја ча ња гра ђан ства а у ци љу по ли тич ког и еко-
ном ског оса мо ста љи ва ња. Сло вен ска иде ја се раз ви ја ла у ви-
ше пра ва ца. На те ри то ри ји Аустро у гар ске Мо нар хи је иде ја 
по ли тич ког оса мо ста љи ва ња раз ви ја ла се у ви ду на ци о нал-
ног пре по ро да, на ро чи то ме ђу пра во слав ним жи вљем док се 
на те ри то ри ји осло бо ђе не Ср би је кли ца ова кве иде је раз ви-
ја ла у два прав ца. Пр ви као ви зи ја ује ди ње ња Ср ба и Бу га ра 
у за јед нич ку др жа ву и дру ги, о ства ра њу је дин стве не др жа ве 
под вођ ством Ср би је. Иде ју о ства ра њу је дин стве не др жа ве 
раз вио је та да шњи срп ски ми ни стар уну тра шњих де ла Или ја 
Га ра ша нин, 1844. го ди не. Под ње го вим ро до на чел ством ско-
ван је тај ни план и са чи њен до ку мент под на зи вом На чер та
ни је ко ји је у то до ба био тај ни до ку мент и ујед но про грам 

15 Р. Ман тран: „По че ци ис точ ног пи та ња 1774-1839”, Исто ри ја Осман ског цар
ства, Р. Ман тран, ур., Бе о град, 2002, стр. 509. 

16 Исто, стр. 513.
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та да шње срп ске вла де по ко ме је Ср би ја тре ба ло да во ди по-
ли ти ку осло бо ђе ња и ује ди ње ња свих Сло ве на са про сто ра 
Бал ка на. Раз во јем ова ко за ми шље не ме ђу на род не по ли ти ке, 
Ср би ја је пла ни ра ла при па ја ње те ри то ри ја Бо сне, Хер це го ви-
не, Цр не Го ре, Се вер не Ал ба ни је, Сре ма, Бач ке и Ба на та. Со-
ци ја ли ста Све то зар Мар ко вић је ишао још да ље. Он је са сво-
јом ре во лу ци о нар ном иде јом за ује ди ње њем бал кан ских на-
ро да пред ви ђао ства ра ње бал кан ске фе де ра ци је. По ред ових 
иде ја по сто ја ла је и кон цеп ци ја о по ду нав ском удру жи ва њу 
на ро да на фе де ра тив ној или кон фе де ра тив ној осно ви.17 

За ге о по ли тич ко ре ше ње на прин ци пу кон фе де ра ци је 
бал кан ских на ро да за ла га ли су се и не ки по ли ти ча ри ве ли ких 
си ла. Је дан од њих био је Бри та нац Ви љем Еверт Глед стон.18 
Он се за ла гао за не у трал но ре ше ње ства ра њем тзв. там пон 
зо не, ко ја би мо гла да одо ли при ти сци ма Ру си је, Аустро у гар-
ске и Осман ског Цар ства, ве ли ким си ла ма ко је су се при род-
но и ге о граф ски на сла ња ле на ову те ри то ри ју и сва ка на свој 
на чин за го ва ра ле им пе ри ја ли стич ке иде је. На и ме, Глед сто-
но во ми шље ње би ло је да кон фе де ра ци ју бал кан ских др жа ва 
тре ба да са чи ња ва ју Ср би ја, Цр на Го ра, Бу гар ска, Хр ват ска, 
Бо сна и Хер це го ви на.19 

Бе ња мин Ка лај (1839-1903) аустро у гар ски по ли ти чар 
имао је са свим дру га чи је ми шље ње. Он је у сво јим ме мо а-
ри ма О ис точ ним за да ци ма Аустро у гар ске ука зао на не из-
бе жност рас па да Осман ског Цар ства, чи је ме сто на Бал ка ну 
тре ба да за у зме Аустро у гар ска Мо нар хи ја. Да би се ова ква 
за ми сао спро ве ла у де ло, Ду нав ска Мо нар хи ја би мо ра ла да 
по стиг не до ми на ци ју у По ду на вљу и на Ја дра ну. Из тог раз-
ло га, моћ на Аустро у гар ска се за ла га ла за стра те ги ју ства ра-
ња ма лих и ме ђу соб но не при ја тељ ских др жа ва, без мо гућ но-

17 Б. Пе тра но вић: Исто ри ја Ју го сла ви је 19181988, Но лит, Бе о град, стр. 3-4.
18 Ви љем Еверт Глед стон (Wi li am Ewart Gled sto ne) ро ђен је 1809. го ди не у Ли-

вер пу лу. У два де сет тре ћој го ди ни по стао је члан бри тан ског пар ла мен та 
као то ри је вац. На кон по ли тич ког по ра за 1874. го ди не на пу стио је ме сто ли-
де ра ли бе рал не пар ти је и ак тив но уче шће у по ли ти ци. Ба вио се ис точ ним 
пи та њем и дао сво је ви ђе ње у де лу под на зи вом Бу гар ски ужа си и ис точ но 
пи та ње где је опи сао звер ства ото ман ских вла сти над бу гар ским на ро дом, 
осу ђу ју ћи ото манмску и Ди зра е ли је ву по ли ти ку на про сто ру Бал ка на. Умро 
је 1898. го ди не. С. Јо ва но вић: Глед стон, Из исто ри је књи жев но сти II, Бе о-
град, 1991, стр. 34.

19 А. Ра сто вић: Ве ли ка Бри та ни ја и Ср би ја 19031914, Исто риј ски ин сти тут, 
Бе о град, 2005. стр. 43.
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сти да се су прот ста ве моћ ној си ли а са дру ге стра не, су жа ва-
ла је сфе ру ру ског ути ца ја у Ју го и сточ ној Евро пи.20 У сва ком 
слу ча ју, бал кан ска со ци јал но-еко ном ска пре ви ра ња да ла су 
тон на сту па ју ћим ме ђу на род ним од но си ма.

Рат на зби ва ња као ин стру мент  
ге о по ли тич ких пре кра ја ња

Фи ло соф Карл фон Кла у зе виц, де фи ни ше рат као на-
ста вак по ли ти ке не ким дру гим сред стви ма и сма тра га сло-
же ним по ли тич ким про це сом. За пра во, нај сло же ни јом фор-
мом по ли тич ког на си ља. Рат је за ње га на ста вак по ли ти ке на-
сил ним сред стви ма ко ја је за по че та не нан сил ним. Кла у зе виц 
за кљу чу је да до ра та до ла зи оног тре нут ка ка да се дру штве-
не про ти ву реч но сти за о штре до гра ни ца да сва оста ла по ли-
тич ка сред ства по ста ну не до вољ на за њи хо во раз ре ша ва ње.21 
По ред ра то ва ко је су во ди ле Ве ли ке си ле и ма ле бал кан ске 
др жа ви це, уче ству ју ћи у сло же ним ме ђу на род ним по ли тич-
ким про це си ма би ле су го то во при мо ра не да во де ра то ве. На-
кон устан ка у Хер це го ви ни ко ји је из био 1875. го ди не, срп ски 
Књаз Ми лан Обре но вић (1854-1901) као по гла вар зе мље из-
дао је Про кла ма ци ју 18. ју на 1876. го ди не ко јом је об ја вио рат 
Осман ској им пе ри ји. Три да на пре то га и цр но гор ски Кнез 
Ни ко ла I Пе тро вић Ње гош (1840-1921), на Ви дов дан из дао је 
сво ју Про кла ма ци ју. Про кла ма ци је ни су би ле са мо вој нич ки 
акт већ су са др жа ле и ди пло мат ски тон. У њи ма се на во ди 
да ула зак срп ско-цр но гор ске вој ске на те ри то ри ју осман ске 
др жа ве не пред ста вља акт агре си је већ на чин да се ко нач но 
успо ко је кра је ви због ко јих Ср би ја и Цр на Го ра тр пе у мо рал-
ном и у еко ном ском по гле ду. Не ми ри и пе ри о дич ни устан ци 
ко ји су се де ша ва ли на те ри то ри ја ма где је ве ћин ско ста нов-
ни штво би ло пра во слав не ве ре, би ли су на су прот др жав них 
ин те ре са и на род ног бла го ста ња. На сту па ју ћи рат, пре ма на-
ја ви об ја вље ној у Про кла ма ци ји, ни је но сио пре врат, ва тру 
и опу сто ше ње, но прав ду, ред и без бед ност. Срп ски Књаз је 
у сво јој про кла ма ци ји на вео да су у бор бе ним ре до ви ма са 
Ср би ма “хра бра бра ћа Цр но гор ци, див ни ју на ци Хер це гов-

20 С. Тер зић: Ста ра Ср би ја (1920. век) дра ма јед не ци ви ли за ци је, Пра во слав на 
реч и Исто риј ски ин сти тут, Но ви Сад-Бе о град, 2012, стр. 222.

21 Д. Си ме у но вић: По ли тич ко на си ље, стр. 171. 
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ци као и мно го број ни па ће ни ци Бо сан ски” и да он, оче ку је 
по др шку пра во слав ног жи вља на Бал ка ну, и у Про кла ма ци ји 
до да је: “На ша вред на бра ћа Бу га ри че ка ју нас а од сло бо до у-
мља по но си тих Гр ка мо же мо оче ки ва ти, да не ће иза нас ду го 
за о ста ти, ти слав ни по том ци Те ми сто кла и Бо ча ри са”.22 Рат је 
за ми шљен као све сло вен ски и осло бо ди лач ки али без сум ње 
да се на сту па ју ћи по ли тич ки про це си ни су мо гли ре ши ти без 
оруж ја и људ ских жр та ва. При род но-ге о граф ски де тер ми ни-
зам че сто је осно ва ге о по ли тич ких, иде о ло шких и вој но стра-
те гиј ских на сто ја ња да се по бољ ша ква ли тет са мог ге о граф-
ског по ло жа ја. Осва ја ње те ри то ри ја, по љо при вред но бо га тих 
про сто ра, руд ног бо гат ства, енер гет ског и хи дро граф ског 
по тен ци ја ла пред ста вља нај ва жни ји за да так и пра во ја че га, 
ко ме он при сту па ра ди очу ва ња и уве ћа ња сво јих по зи ци ја. 
Сто га, фи зич ко-ге о граф ски фак тор мо же мо све сти на ни во 
аре не у ко јој крај њи ре зул тат про фи ли ше  дру штве но-ге о-
граф ски фак тор.23 

На из глед ма ли рат Ср би је и Цр не Го ре, про тив моћ не 
осман ске др жа ве вој но су  по ма га ли, у до бро во љач ким од ре-
ди ма, Ср би из Вој вод ства Сре ма, Бач ке, Ба на та, Дал ма ци је, 
Гор ње Кра ји не али и Ру си, ко ји су се број ча но нај ви ше ода-
зва ли. По ред вој нич ке по мо ћи, из Ру си је су сти за ла зна чај-
на нов ча на сред ства. Ру ска вла да је на ло жи ла Ру ској бан ци 
за спољ ну тр го ви ну, Пе тро град ској ме ђу на род ној тр го вач кој 
бан ци и Волж ско-Кам ској бан ци да одо бре срп ској Вла ди 
за јам у из но су 3,75 ми ли о на ру ба ља.24 По ред нов ца, ко ји је 
био нео п хо дан за во ђе ње рат них опе ра ци ја, по моћ је сти за-
ла и у са ни тет ском ма те ри ја лу. Она је сти за ла пре ко по гла-
ва ра Срп ске пра во слав не цр кве, Ми тро по ли та Ми ха и ла ко ји 
је био на че лу но во фор ми ра ног Срп ског цр ве ног кр ста. На 
вој ном бо ји шту, хра бром ру ском ге не ра лу Ми ха и лу Гли го-
ри је ви чу Чер ња је ву (1828-1898) би ла је пре да та ко ман да над 
Мо рав ском вој ском, ко ја је у том тре нут ку би ла јед на од нај-
ва жни јих вој них срп ских је ди ни ца. Са дру ге стра не, осман-

22 Ж. Жи ва но вић: По ли тич ка исто ри ја Ср би је у дру гој по ло ви ни де вет на е стог 
ве ка, књи га пр ва, Ге ца Кон, Бе о град, 1923, стр. 338-339.

23 М. Сте пић: У вр тло гу бал ка ни за ци је, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 2001, 
стр. 27.

24 Д. Гња то вић: Ста ри др жав ни ду го ви, Еко ном ски ин сти тут, Бе о град, 1991, 
стр.21.
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ску др жа ву по ма га ла је ен гле ска вла да. У пр вом ре ду вој но 
али и ма те ри јал но, снаб де ва ју ћи вој ску рат ним ма те ри ја лом 
и струч ном аси стен ци јом ви со ких ен гле ских офи ци ра ко ји 
су се де ли у глав но ко манд ном шта бу.25 Осман ској ца ре ви ни 
би ла је нео п ход на нов ча на по моћ због бан крот ства ко ји је др-
жа ва про гла си ла у је сен 1885 го ди не, чи ме је у пот пу но сти 
пр те ста ла да из вр ша ва сво је фи нан сиј ске оба ве зе у зе мљи и 
ино стран ству.26 Чу ве ни аме рич ки еко но ми ста Хар ви Фиск 
при ме тио је, да нас  еко но ми сти уче да је рат фи нан си ран 
он да ка да је во ђен а да фи нан сиј ски те рет ра та  увек па да на 
пле ћа бу ду ћим ге не ра ци ја ма.27 

Пу на че ти ри ме се ца тра јао је те жак и кр ва ви рат. На-
ро чи та па жња за ра ће них стра на, вој ске и ди пло ма ти је би ла 
је усред сре ђе на у до ли ни Мо ра ве где је тре ба ло и да се ре ши 
рат. Ре ше ње се ни је на зи ра ло ни на вој ном ни на ди пло мат-
ском по љу.28 Оно је сти гло са тре ће стра не. Ге не рал Чер ња јев 
оба ве стио је срп ског Кња за да је ста ње вој но кри тич но и да 
је је ди на на да срп ског спа се ња у бр зом при мир ју. Он је да ље 
су ге ри сао: “Те ле гра фи ши те искре но ру ском Ца ру, ишти те 
при мир је у ро ку од 24 са та”. На кон ово га, ру ска цар ска вла-
да ул ти ма тив но је са оп шти ла Ви со кој Пор ти у Ца ри гра ду да 
у ро ку од 48 са ти за у ста ви све вој не ак тив но сти. Исти став 
има ле су и оста ле Вли ке Си ле, ко је су ди пло мат ским при ти-
ском до ве ле до за кљу че ња Ми ров ног уго во ра, где је ме шо ви-
та ме ђу на род на ко ми си ја од ре ди ла де мар ка ци о ну ли ни ју. По 
за вр шет ку Ца ри град ске кон фе рен ци је, одр жа не кра јем 1876. 
го ди не Ве ли ке Си ле су се по ву кле а за ра ће не стра не оста ле 
су са ме ли цем у ли це, обе ува жа ва ју ћи ге о по ли тич ки став 
Ве ли ке Ру си је, пре ма ко ме су се обе мо ра ле упра вља ти.29 

Мир на бој ном по љу ко ји је срп ска ли бе рал на вла да 
за кљу чи ла уз по моћ моћ ног за штит ни ка ни је био крај не во-
ља. Власт је до би ла но вог не при ја те ља, кон зер ва тив це ко ји 

25 Ж. Жив ко вић: По ли тич ка исто ри ја Ср би је у дру гој по ло ви ни де вет на е стог 
ве ка, стр. 344.

26 Д. Гња то вић: Ста ри др жав ни ду го ви, стр. 27.
27 Har vey E. Fisk: The In ter  Ally Debts, Ban kers Trust Com pany, New York, 1924, 

str. 3-4.
28 Ж. Жив ко вић: По ли тич ка исто ри ја Ср би је у дру гој по ло ви ни де вет на е стог 

ве ка, стр. 340.
29 Исто, стр. 341.
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су свим сред стви ма по ку ша ва ли да сме не вла ду ко ја је ушла 
у рат. Чак су и пред ла га ли да им се су ди, уко ли ко то бу де 
мо гу ће, што је суб вер зив но де ло ва ло на по ли тич ке при ли ке 
у зе мљи. Пре ма де фи ни ци ји те о ри је по ли ти ке, суб вер зи ја је 
сло же ни об лик ин сти ту ци о на ли зо ва ног на си ља чи ји је стра-
те шки циљ де ста би ли за ци ја дру штва из ну тра из во ђе њем 
ра зних ру ши лач ких тех ни ка ши ро ког спек тра без вој не ин-
тер вен ци је.30 У ши рем кон тек сту, до ла зи мо до пре по зна ва ња 
им пе ри јал не по ли ти ке, чи ји се по јам по сма тра још од Лу ја 
Бо на пар те а ко ји је ка сни је у свом чу ве ном го во ру одр жа-
ном 1872. го ди не у Кри стал ној па ла ти, про ши рио Бен џа мин 
Ди зра е ли. Он је за го ва ра ју ћи им пе ри ја ли зам опи сао про је кат 
екс пан зив не спољ не по ли ти ке ко ја је има ла за циљ ја ча ње ен-
гле ске Кру не на ро чи то у спољ но по ли тич ком по гле ду, ства ра-
ју ћи над моћ ко ја се пре сли ка ва ла и на та да шње при ли ке на 
Бал ка ну.31

И Аустро у гар ска Мо нар хи ја је, по сле сво јих ди пло-
мат ских и вој нич ких по ра за у Не мач кој и Ита ли ји, пре не ла 
те жи ште сво је ме ђу на род не по ли ти ке на Бал кан. То је би ло 
под руч је на ко ме се она има ла обе ште ти ти за гу бит ке на за па-
ду. На и ме, при скла па њу Кон вен ци је уз ру ско-аустро у гар ски 
Уго вор од 15. ја ну а ра 1877. го ди не, гроф Ан дра ши је ста вио 
до зна ња Ру си ји, да је сфе ра ин те ре сних ути ца ја аустро у гар-
ске по ли ти ке, те ри то ри ја до ли ни је Ти мок-Вар дар-Со лун.32 

Ца ри град ска кон фе рен ци ја из 1876. го ди не и Кон фе рен-
ци ја Ве ли ких Си ла одр жа на у Лон до ну из 1877. го ди не, го то во 
да ни су да ле ско ро ни ка квих ре зул та та. Ди пло мат ске ак ци је, 
у по гле ду ре фор ми еко ном ског и по ли тич ког ста ња хри шћа-
на на те ри то ри ји ко јом су вла да ле осман ске вла сти, би ле су 
без у спе шне. То су уви ђа ле све Ве ли ке Си ле, из ме ђу оста лог и 
при ја те љи Осман ског цар ства. Раз ре ше ње по ли тич ке си ту а-
ци је пре не ше но је на Ру си ју ко ја је узе ла на се бе глав ну уло гу 
у рас пра ви по кре ну тих пи та ња око по ло жа ја пра во слав ног 
све та на Бал ка ну. Ру си ја је на кон свих не у спе лих по ку ша-
ја об ја ви ла рат Пор ти, Ца ре вим ма ни фе стом об ја вље ним у 

30 Д. Си ме у но вић: По ли тич ко на си ље, стр. 135.
31 Х. Мин клер: Им пе ри је  ло ги ка вла да ви не све том  од ста рог Ри ма до Сје

ди ње них Др жа ва, стр. 46. 
32 В. Ћо ро вић: Од но си из ме ђу Ср би је и Аустро у гар ске у XX ве ку, Штам па др-

жав не штам па ри је Кра ље ви не Ју го сла ви је, Бе о град, 1936, стр. 9.
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Ки ши ње ву 12. апри ла 1877. го ди не. Уз пред ход но скло пљен 
уго вор са ва зал ном Ру му ни јом, Ру си ја је обез бе ди ла не сме-
тан про ла зак сво је вој ске и при шла осман ској те ри то ри ји на 
До њем Ду на ву. У исто вре ме Ру му ни ја је про гла си ла не за ви-
сност што је ујед но би ла и об ја ва ра та Осман ској ца ре ви ни. 
Ти ме се про ду жи ло Ис точ но бо ји ште. Ру си ја је го ми ла ла вој-
ску у Ру му ни ји где је би ла Вр хов на Ко ман да ру ске европ ске 
опе ра ци о не вој ске, док је у За кав ка зју опе ри са ла дру га ру ска 
вој ска ко ја је на сту па ла у прав цу Кар са, Ер зе ру ма и дру гих 
ме ста Ма ле Ази је.33

Срп ски Књаз Ми лан и ми ни стар спољ них по сло ва Јо-
ван Ри стић (1831-1899) ис ко ри сти ли су ову си ту а ци ју и упу-
ти ли су се у Глав ни стан, лич но ру ском Ца ру, ко ји их је при-
мио 5. ју на 1877. го ди не у гра ду Пло је шће, у Ру му ни ји. Том 
при ли ком во ђе ни су раз го во ри о свр ше ном срп ско-тур ском 
ра ту али и о на сту па ју ћем ру ско-тур ском ра ту. Јо ван Ри стић 
опи сао је ова ко су срет “Ру си нас фор мал но не по зи ва ју у 
рат, али да ју раз у ме ти, на ро чи то Цар и Ве ли ки Кнез Ни ко-
ла, Глав ни ко ман дант ду нав ске вој ске а и ге не рал Иг ња ти-
јев, да же ле да за ра ти мо с тим да цео по крет не из гле да да 
је за дах нут од стра не Ру са”.34 Ова кви раз го во ри а на ро чи то 
срп ски став ни су на и шли на одо бра ва ње бри тан ске по ли ти-
ке. На Ср би ју је вр шен отво ре ни при ти сак да не раз ми шља 
о упли та њу у ру ско-тур ски рат, јер би у про тив ном из гу би ла 
бри тан ску на кло ност и по др шку у ме ђу на род ним кру го ви ма. 
Ка да је сре ди ном де цем бра 1877. го ди не Ср би ја ипак ушла у 
рат као са ве зни ца Ру си је же сто ко је ре а го вао бри тан ски ам-
ба са дор у Ца ри гра ду Хен ри Ла јард. Он је срп ску од лу ку оце-
нио као “ни тков ски и нај ку ка вич ки ји чин”.35

Ова ко до ми нан тан бри тан ски став у ге о по ли тич ком 
сми слу и страх од ру ског из ла ска на то пла мо ра, мо жда је нај-
бо ље об ја снио углед ни на уч ник Ал фред Ме хен (1840-1914). 
Он је ста вио по се бан зна чај и ак це нат на кон тро лу по мор-
ских ко му ни ка ци ја ко ји ма се од ви ја тр го ви на. Из у ча ва ју-
ћи исто ри ју, Ме хен је за кљу чио да је Бри та ни ја увек има ла 
пред ност у од но су на су пар ни ке због свог ге о граф ског по ло-

33 Ж. Жи ва но вић: По ли тич ка исто ри ја Ср би је у дру гој по ло ви ни де вет на е стог 
ве ка, стр. 354.   

34 Исто, стр. 355.
35 А. Ра сто вић: Ве ли ка Бри та ни ја и Ср би ја 19031914, стр. 39.
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жа ја и дру гих ка рак те ри сти ка, чи ја је кон тро ла над мо ри ма и 
кључ ним тач ка ма на по мор ским ко му ни ка ци ја ма об ли ко ва-
ла исто ри ју и суд би ну све та. Он на гла ша ва да ком би на ци ја 
по мор ске тр го ви не пре ко мор ских зе ма ља и при ступ стра ним 
тр жи шти ма, ства ра на ци о нал но бо гат ство и у нај ве ћој ме-
ри од ре ђу је моћ на ци је у ме ђу на рог ним окви ри ма. С тим у 
ве зи, оства ри ва ње вој но по мор ске су пер и ор но сти у аква то ри-
ји, пред ста вља основ ни пред у слов за оства ри ва ње по мор ске 
тр го вин ске мо ћи. Као по себ но до ми нант не и ге о стра те шки 
ва жне тач ке Ме хен је из дво јио кон тро лу над бос фор ским и 
ги брал тар ским мо ре у зом.36 На су о прот то ме, Ру си су од у век 
има ли дру га чи ји по глед на ге о по ли тич ке од но се на Бал ка ну. 
Мо жда се нај сли ко ви ти је из ра зио Ни ко лај Тру бјец кој (1890-
1938) ка да је ре као: “Да је по сво јој пра вој при ро ди, Евро а зи-
ји исто риј ски од ре ђе но да бу де об у хва ће на јед ном др жав ном 
тво ре ви ном”.37 

Прак тич но, ру ско-тур ски рат за по чео је вој ним опе ра-
ци ја ма 10. ју на 1877. го ди не. Ру ска вој ска и ње не са ве зни це 
има ле су ве ли ке вој нич ке по бе де. Са Бал ка на и Ма ле Ази је 
про те ра не су осман ске вла сти па је ис ход овог ра та ре шен 
пред Ца ри гра дом. Вој не опе ра ци је су Зва нич но пре ста ле 19. 
ја ну а ра 1878. го ди не, на кон што су у Је дре ну пот пи са ни усло-
ви за скла па ње пре ли ми нар ног ми ра. На кон ме сец да на, 19. 
фе бру а ра 1878. го ди не зва нич но је у Сан Сте фа ну пот пи сан 
ми ров ни Уго вор, ко ји је до био име по ме сту где је и скло-
пљен. Тим уго во ром Ру му ни ја је сте кла не за ви сност, Ср би ја 
је до би ла не за ви сност у про ши ре ним гра ни ца ма, Цр на Го ра 
је уве ћа на, ство ре на је но ва др жа ва Кне же ви на Бу гар ска, Бо-
сна и Хер це го ви на су до би ле ауто но ми ју а Ру си ја је до би-
ла знат не те ри то ри је у Ма лој Ази ји и ве ли ку рат ну од ште ту. 
По ред ово га, Ру си ја је узе ла ис кљу чи во пра во да са ма пре-
го ва ра са осман ским вла сти ма, ис кљу чу ју ћи сво је са ве зни ке 
али и си ле пот пи сни це Па ри ског уго во ра из 1856. го ди не. 

36 И. За рић: “Моћ мо ра у ге о по ли ти ци и ге о стра те ги ји САД”, На ци о нал ни ин
те рес, бр. 3, 2009, стр. 135.

37 М. Кне же вић: “Фан та зма де ру си фи ко ва не Евро а зи је”, На ци о нал ни ин те рес, 
бр. 3, 2009, стр. 152.



Рат ко Љу бо је вић КО РЕ НИ СА ВРЕ МЕ НИХ ...

214

Ди пло ма ти ја  као ин стру мент  
ге о по ли тич ких пре кра ја ња

При ли ком скла па ња Сан сте фан ског уго во ра о ми ру, 
им пе ри ја ли стич ки став ру ских пре го ва ра ча иза звао је не го-
до ва ње и от пор свих оста лих европ ских си ла пре ма Ру си ји. 
Из гу бив ши бла го на кло ност Не мач ке, тра ди ци о нал ног при ја-
те ља, си ту а ци ја на те ре ну на гло се про ме ни ла. При те шње на 
са свих стра на, у пр вом ре ду од Ен гле ске, Аустро у гар ске а 
по себ но Не мач ке, Ру си ја је би ла при мо ра на на ре ви зи ју Сан-
сте фан ског уго во ра о ми ру. Ди пло мат ским пу тем и на став-
ком пре го во ра, овог пу та свих Ве ли ких си ла за јед но, тре ба ло 
је раз ре ши ти пи та ња ко ја су иза зва ла Ис точ ни рат.38 

Кон грес Ве ли ких си ла на ко ме је вр ше на ре ви зи ја Сан-
сте фан ског уго во ра за по чет је све ча но 1. ју на 1878. го ди не у 
Бер ли ну, гра ду по ко ме је Кон грес и до био име. Ре ви зи јом је 
до нет но ви ме ђу на род ни акт ко ји је на зван Бер лин ски уго вор 
из 1878. го ди не. Он је по ни штио од ред бе Сан сте фан ског уго-
во ра о ми ру и опре де лио но ве ме ђу на род не од но се на про сто-
ру Евро пе и Ази је. Што се ти че Бал ка на, Ср би ја је про стор но 
уве ћа на, гра ни це сан сте фан ске Бу гар ске све де не су на ет но-
граф ски при род не ли ни је а Тур ској су вра ће не те ри то ри је 
но во ство ре не ауто ном не обла сти Ис точ не Ру ме ли је, ко ја је 
Сан сте фан ским уго во ром при па ла Бу гар ској.39 Ру ска ви зи ја 
Бал ка на вид но је из ме ње на. При ме ње но је основ но на че ло 
ен гле ског по ли ти ча ра Глед сто на, да Бал кан тре ба да при-
пад не на ро ди ма оних зе ма ља ко ји га ве ко ви ма на се ља ва ју.40 
Пред се да ва ју ћи на Бер лин ском кон гре су принц От то фон 
Би змарк (1815-1898) за кљу чио је да Евро па же ли да ство ри 
трај но ста ње ми ра и си гур но сти свих на ро да на Ис то ку. Он је 
до дао да се Кон грес ни је са стао да огра ђу је це ли ну Осман ске 
др жа ве, не го да оси гу ра европ ски мир за сад и од сад. Ру си ја 
се по овом пи та њу ни је из ја сни ла а ка ко Кон грес ни је гла сао, 
ре ше ње је пре ћут но при мље но. 

38 Ж. Жи ва но вић: По ли тич ка исто ри ја Ср би је у дру гој по ло ви ни де вет на е стог 
ве ка, стр. 369.

39 Исто: стр. 371.
40 А. Ра сто вић: Ве ли ка Бри та ни ја и Ср би ја 18781889, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе-

о град, 2000, стр. 124.
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На и ме, Бер лин ски кон грес је на Бал ка ну тре ба ло да de 
ju re уста но ви ста ње sta tus quo на нео гра ни че но вре ме али се 
de fac to ово ста ње ни ка да ни је по што ва ло. Са мо го ди ну да-
на доц ни је, 1879. го ди не От о фон Би змарк је из ја вио да су на 
Бал ка ну са мо Ср би ја и Цр на Го ра ка мен спо ти ца ња на пу ту 
Аустро у гар ске мо нар хи је.41 Ова кав став ути цао је и на по ли-
ти ку Не мач ке пре ма др жа ва ма Бал ка на ко ја је у мно го че му 
би ла за јед нич ка са по ли ти ком  ко ју је во ди ла Аустро у гар ска.

Са мо де вет го ди на на кон Бер лин ског кон гре са, по сле 
па да бу гар ског кне за Алек сан дра Ба тен бер га (1857-1893) и 
до ла ском Фер ди нан да Ко бур шког (1861-1948) за но вог кне за 
1887. го ди не, Бу гар ска је из гу би ла по ли тич ку по др шку Ру-
си је. Са дру ге стра не, Бу гар ска је до би ла по др шку Ен гле ске, 
Аустро у гар ске и Не мач ке, ко је су има ле на ро чи ти ути цај код 
Осман ских вла сти у Ца ри гра ду.42 Овом, на из глед обич ном 
по ли тич ком сме ном, до шло је до но вих ге о по ли тич ких пре-
кра ја ња, пре ра спо де ле мо ћи и по ли тич ког ути ца ја им пе ри-
јал них си ла на Бал ка ну. Као по твр да  све га ово га, го во ри став 
та да шњег ми ни стра ино стра них де ла Аустро у гар ске, Гро фа 
Го лу хов ског ко ји је 1903. го ди не из ја вио, да без об зи ра ко у 
Ср би ји вла да, Ду нав ска мо нар хи ја не ће до зво ли ти ства ра ње 
јед не Ве ли ке Ср би је или Ве ли ке Цр не Го ре, ни ти да по сто ји 
мо гућ ност да Ца ри град при пад не Ру си ји. Он је сма трао да 
ако би Ру си ја осво ји ла Ца ри град, Аустро у гар ском се не би 
мо гло да ље упра вља ти, јер би је у том слу ча ју, цен три фу гал-
ни сло вен ски еле мен ти пот пу но рас тр гли. Ре ше ње бал кан-
ског пи та ња Го лу хов ски је ви део у што ду жем оду го вла че њу, 
ко ли ко год је то мо гу ће. Он је за ми шљао да се Осман ска др-
жа ва за ме ни, што је мо гу ће спо ри је, но вим ауто ном ним др-
жа ва ма. Да се ство ри, што је мо гу ће ве ћа Грч ка, ве ли ка Ру-
му ни ја, Ве ли ка Бу гар ска, сла ба Ср би ја, ма ла Цр на Го ра и на 
кра ју сло бод на Ал ба ни ја.43  

41 В. Ћо ро вић: Од но си из ме ђу Ср би је и Аустро у гар ске у XX ве ку, стр. 29. 
42 С. Тер зић: Ста ра Ср би ја (1920. век) дра ма јед не ци ви ли за ци је. стр. 136. 
43  В. Ћо ро вић: Од но си из ме ђу Ср би је и Аустро у гар ске у XX ве ку, стр. 29.
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* 
*   *

Ре ше ње бал кан ског пи та ња ни да нас ни је за о кру же но. 
Ње га мо же мо пре по зна ти у Хе ра кли то вом уче њу да је свет 
пре све га то та ли тет свих до га ђа ја, про ме на и чи ње ни ца, веч-
на бор ба су прот но сти ко је иза зи ва ју не склад, су коб и рат. 
Хе ра клит у свом 53. фраг мен ту ка же: «Рат је отац све га и 
краљ све га... а тре ба зна ти да је све оп шта по ја ва, да је прав да 
до бра и да све на ста је кроз бор бу и по ну жди». Ме ђу тим, Хе-
ра клит ви ди и од ре ђе не гра ни це а пре ко ра че ње тих гра ни ца 
на зи ва не пра вич ност. Он до да је да ни Сун це не сме пре ћи 
сво је гра ни це, јер ће га Еуме ни де, прав ди не по моћ ни це, због 
то га ка зни ти. Јер све што пре ла зи од ре ђе ну ме ру мо ра би ти 
ка жње но. Хе ра клит за кљу чу је: «За кон је краљ све та и љу ди 
и бо го ва».44 

Rat ko Lju bo je vic

RO OTS OF CON TEM PRARY GE O PO LI TI CAL 
DI VI SI ONS IN THE BAL KANS 

Summary

The aut hor starts with the hypot he sis that the ro ots of con
tem po rary ge o po li ti cal di vi si ons in the Bal kans, cre a ted as a re
sult of po wer and su pre macy of the Gre at Po wers, re sul ted in 
vi o len ce and di vi si ons. Pre di spo sed with na tu ral and mi ne ral re
so ur ces, the ter ri tory of the Bal kans was and is in te re sting and 
de si ra ble prey to all in va ders. Un bin ding Bal kan no de, the aut hor 
re cog ni zes in the ru le of law and not in the ra pid and vi o lent so lu
ti ons, such as fa mo us phi lo sop her Ni ko lai Berdyaev sends us the 
mes sa ge: “All the best, which is bro ught by for ce be co mes evil.”
Key words: po wer, for ce, vi o len ce, im pe ri a list po wer, ge o po li ti

cal di vi si ons, the Bal kans

44 Р. Ми ла ши но вић, С. Ми ла ши но вић: Осно ви те о ри је кон фли ка та, Фа кул тет 
без бед но сти, Бе о град, 2007, стр. 35.
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Resume

The roots of contemporary geopolitical divisions in the Bal
kans, created as a result of power and supremacy of the Great 
Powers, resulted in violence and divisions. Predisposed with nat
ural and mineral resources, the territory of the Balkans was and 
is interesting and desirable prey to all invaders.  

 After the First World War and especially after the October 
Revolution, Europe had witnessed new political arrangements. 
Consequences of the decisions made during the war were the re
sult of internal social developments in a number of then existing 
European countries. Developments in Empires whose social pro
cesses and class struggle deepened national interests and pro
duced large political changes had been particularly pronounced. 
Such political developments were the result of dissolution of cer
tain states, creation of new ones, redrawing of boundaries, and 
in Russia even changes in political system. After the war end
ed, instead of twentyeight states, Europe witnessed thirtythree 
countries on its territory. Those newly created or enlarged Bal
kan states were of short life. Such developments endure because 
Great Powers express continuously divergent interests consider
ing the solution of Balkan question. Almost a Century, numerous 
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violent, diplomatic and international legal attempts have been 
made to untie Balkan nod but their outcome has always been bur
dened with uncertainties.

 In the first part of the paper, the author describes new 
geopolitical situation in Europe that emerged after the dissolu
tion of three Empires during the First World War. In the second 
part of the paper he reviews different political ideas on the state 
unification and detachment of Balkan nations. Attempts to find 
sustainable solutions through war and diplomacy are discussed 
in the third and in the fourth part of the paper. Unbinding Balkan 
node, the author recognizes in the rule of law and not in the rapid 
and violent solutions, such as famous philosopher Nikolai Berdy
aev sends us the message: “All the best, which is brought by force 
becomes evil.”
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