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Јо во Мар ко вић 
ФЕНОМЕНИ 
ГЕОПОЛИТИКЕ

Ми лош Кне же вић, Мо за ик 
ге о по ли ти ке, Иден ти тет, 
тран зи ци ја, срп ско пи та
ње, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град 2008.

Срп ској на уч ној јав но сти je 
по знат рад по ли ти ко ло га и прав
ни ка, на уч ног ис тра жи ва ча и пу
бли ци сте Ми ло ша Кне же ви ћа. 
На све тлост да на, у вре ме ну оп
штих кон фу зи ја, су прот ста вље
но сти и су мра ка ге о по ли тич ких 
ви зи ја, иза шла је ње го ва но ва књи
га „Мо за ик ге по по ли ти ке“, два де
се та по ре ду у ду го роч ном про јек
ту „За мах“ и јед на у ни зу књи га из 

ци клу са „Им пул си ге о по ли ти ке“. 
Она је ујед но те о риј ски при лог 
ауто ро вом ан га жма ну на на уч ном 
про јек ту „Дру штве но по ли тич
ке прет по став ке из град ње де мо
крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“, 
ко ји се оства ру је на Ин сти ту ту за 
по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду.

Спо соб ност јед ног на ро да да 
оп ста не у ди на мич ким и кон тра
верз ним ис ку ше њи ма исто ри је, 
пре све га, се огле да у ње го вој во
љи и спо соб но сти да са чу ва свој 
кул тур но и сто риј ски иден ти тет, 
са мим тим да са чу ва сво ју аутен
тич ну на ци о нал ну свест као и да 
пра вил но иза бе ре сво је са ве зни
ке. По во ди за ова ква те о риј ска ис
тра жи ва ња по сто је увек, по себ но 
он да кад по ли тич ким ели та ма не
до ста ју раз у ме ва ња оп штег свет
ског кон тек ста и кре а тив не ви зи
је. Да би се да нас схва ти ли од но си 
Ср би је са сво јим су се ди ма, ма ко
ли ко то би ло и бол но, нео п ход но 
је де фи ни са ти њи хо ве при мар не 
ге о по ли тич ке ка рак те ри сти ке. 
За то ком па ра тив на ква ли та тив
на ана ли за о ути ца ју про ме ње ног 
ме ђу на род ног окру же ња за но во
на ста ле ју жно сло вен ске др жа ве, 
па са мим тим и за Ср би ју, мо же на 
то да ти ва лид не од го во ре. 

Од бо јан по сле рат ни став пре
ма Ср би ји, Ср би ма, прет ход ној 
СРЈ, не за сту па ју да нас са мо не ка
да шње ју го сло вен ске ре пу бли ке 
са ко ји ма одва ја ње ни је про те кло 
спо ра зум но и мир но, при ме ћу је 
аутор Ми лош Кне же вић. Раз би
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ја њем за јед нич ке ју го сло вен ске 
др жа ве на Бал ка ну је по рас тао 
број на че тих и не из ве сних др жа
ва, а Ју жно сло вен ско под руч је је 
до би ло дво стру ки ме ђу на род ни 
ка рак тер: „оно је по ста ло ме ђу др
жав но под руч је Ју жних Сло ве на 
по де ље них на петшест др жа ва и 
као ет нич ки раз ло же но под руч
је Ју жних Сло ве на под врг ну то је 
ме ђу на род ној нео ко ло ни јал ној 
ин тер вен ци ји.“

Оства ре на се це си ја ни је са мо 
за ре зул тат има ла ком про ми то
ва ње срп ских ин те гра тив них по
тен ци ја ла ме ђу Ју жним Сло ве ни
ма и „за тва ра ње“ свих ју жно сло
вен ских ет нич ких и на ци о нал них 
пи та ња на ште ту отво ре ног и 
не ре ше ног срп ског на ци о нал ног 
пи та ња, већ и но во на ста ле ге о по
ли тич ке окол но сти ко је Ср би ји 
на ме ћу но ве иза зо ве.

У ве зи с тим, зна чај но је при
ме ти ти да по ред мно го број них 
ге о стра те шких за јед нич ких ин те
ре са Ср би је и Ма ђар ске у пе ри о ду 
се це си је од Ју го сла ви је Ма ђар ска 
је ак тив но по др жа ва ла ју го сло
вен ске се це си о ни стич ке ре пу
бли ке, по себ но Сло ве ни ју и Хр
ват ску, а да нас сле ди евро а ме рич
ки гло ба ли стич ки кон цепт „Парт
нер ство за мир“ и ула зак у НА ТО 
и по др жа ва се це си ју ауто ном не 
срп ске по кра ји не Вој во ди не.

Иако је Ру му ни ја као се ве ро и
сточ ни су сед, пра во слав на зе мља 
са ко јом Ср би ја не ма исто риј ске 
спо ро ве у сми слу те ри то ри јал

них пре тен зи ја и у њој је по ја ча
но при су ство За па да, тј. Аме ри ке 
због цр но мор ске по зи ци је (лу ка 
Кон стан ца) и коп не не бли зи не 
Ру си је.

Бу гар ска је до са да кроз исто
ри ју пре ма Ср би ји би ла не по у
зда на и кон фликт на зе мља. Ње на 
агре сив ност се за сни ва на по ли
тич кој не до вр ше но сти на ци о
нал ног и др жав ног про јек та 1878
1918. и ге о по ли тич кој фик са ци ји 
Ма ке до ни је и ис точ не Ср би је 
као, на вод но, еми нент но бу гар
ских ет нич ких и је зич ких про сто
ра.

Срп скома ке дон ска гра ни ца је 
нај ма ње спор на од свих ју жно сло
вен ских ме ђу др жав них гра ни ца. 
Али због бу гар ских пре тен зи ја на 
ма ке дон ске те ри то ри је, спо ра са 
Грч ком око име на ма ке дон ске др
жа ве, ал бан ских аспи ра ци ја пре
ма за па ду Ма ке до ни је, до ми нант
ни ма ке дон ски га рант не за ви сно
сти је Аме ри ка ко ја де мон стри ра 
вој но при су ство на ма ке дон ској 
те ри то ри ји.

Не ка да шња ју го сло вен ска 
ре пу бли ка БиХ је до жи ве ла дво
стру ку се це си ју, при ме ћу је Кне
же вић. Ак тив ну у ко јој се као 
псе у до су бјект одво ји ла од СФРЈ 
и па сив ну за то што су се од ње 
одво ји ли срп ски и хр ват ски и му
сли ман ски де ло ви и на тај на чин 
до ве ли у пи та ње ње ну це ли ну. 
Би тан чи ни лац ко ји трај но и су
штин ски оне мо гу ћу је Бо сну да 
се кон сти ту и ше као де мо крат ска 
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на ци о нал на др жа ва је чи ње ни ца 
да ни ка да ни је има ла де фи ни сан 
ет нич ки, др жав ни и на ци о нал ни 
иден ти тет.

Као два нај ве ћа на ро да Ју
жних Сло ве на Ср би и Хр ва ти 
су од ре ђи ва ли суд би ну две ју го
сло вен ске др жа ве, а срп скохр
ват ски од но си ни су пре ста ли да 
бу ду фак тор од пре суд ног зна ча ја 
за ста бил ност Бал ка на. Хр ват ска 
ни је са мо сло вен ска, већ из ра зи то 
ка то лич ка зе мља што до ка зу ју ње
не спе ци јал не ве зе са Ва ти ка ном. 
Ме ђу тим, при ме ћу је Кне же вић, 
хр ват ску спољ ну по ли ти ку пра ти 
зна ча јан па ра докс ко ји про ис ти че 
из ње них же ља да као ре ги о нал
на си ла до ми ни ра у ре ги о ну и да 
при том не бу де на Бал ка ну не го у 
За пад ној Евро пи.

Оти ма ње КиМ као ко лев ке 
срп ске др жав но сти и ду хов но сти 
ни је са мо сма њи ло фак ти ци тет 
срп ске су ве ре но сти, већ је до дат
но осла би ло ње не ге о по ли тич ке 
по зи ци је пре ма су се ди ма.

По себ но су зна чај не те о риј ске 
ана ли зе пој мо ва по ли тич ки про
стор, Бал кан и бал ка ни за ци ја, де
бал ка ни за ци ја и евро пе и за ци ја. 
По ли тич ки фор ми ран про стор, 
тј. те ри то ри ја, ње гов по ло жај, ме
сто, ве ли чи на и рас по ло жи ви ре
сур си по себ но ути чу на исто риј
ске суд би не и ста ње на ро да. Док 
не ки по ло жај у про сто ру и ме ста 
те ри то ри ја ли за ци је ис ка зу ју еко
ном ске, са о бра ћај не и по ли тич ке 
пред но сти, до тле се дру ги про

сто ри сво јим мањ ка во сти ма и 
не по год но сти ма ис по ља ва ју као 
оп те ре ће ње и ма на. Исто риј ски 
је по твр ђе но да на ци о нал на и др
жав на то по гра фи ја има по себ но 
зна че ње за суд би ну на ро да, а Бал
кан је по себ но бо гат при ме ри ма 
ове вр сте.

Бал кан ски про стор у це ли ни 
и у де ло ви ма је че сто осва јан и 
ин кор по ри ран у са ста ве ве ли ких 
им пе ри јал них др жа ва не го што 
је успе вао да се ус по ста ви као ин
те гра тив ни про стор чи ја би моћ, 
по ре чи ма Ми ло ша Кне же ви ћа, 
из ви ра ла из ње го вог сре ди шта. 
Бал кан је кроз ве ко ве ме њао број 
и рас по ред др жа ва ко је су га за
по се да ле, али ни ка да ни је био 
по кри вен те ри то ри јом са мо јед не 
др жа ве ма ко ли ко она би ла ве ли ка 
и сна жна. Бал кан ни кад ни је би ло 
мо гу ће ин те гри са ти спо ља ин ва
зи јом и то ис ку ство тра је до да на
шњих да на.

За то су на ро ди Бал ка на исто
риј ски и по ли тич ки нај ма ње од
го вор ни за на ста нак, ци клич но 
по на вља ње пој мо ва бал ка ни зам и 
бал ка ни за ци ја. Тим по во дом, за
кљу чу је аутор књи ге: „Бал кан је, 
на и ме, за Евро пу За па да био ис
кри вље но, а мо жда и по ло мље но 
огле да ло ње не по ло мље не мо ћи 
и не мо ћи! Бал кан је из ра жа вао 
све оно што је Евро па За па да хте
ле и ни је хте ла. Да би ви ше ли чио 
на Евро пу, да би ко нач но по стао 
'пра ва Евро па', Бал ка ну је пре по
ру че но и од ње га су тра же ни евро
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пеј ство и евро пе и за ци ја. Пре пре
ка евро пеј ству и евро пе и за ци ји 
би ли су на рав но, бал ка ни зам и 
бал ка ни за ци ја. Евро пе и зам је 
ста јао на су прот бал ка ни зма баш 
као што је Евро па ста ја ла на спрам 
Бал ка на.“ (стр. 122123.)

Он да ка да се уђе у Евро пу 
(Уни је) ви ше се не ће би ти на Бал
ка ну, тј. са мо ге о граф ски али не и 
кул ту рал но и ге о по ли тич ки. За то 
за Ср бе уоп ште не би тре ба ло да 
по сто ји ди ле ма европ ске ин те
гра ци је или пре вла да ва ње на ци
о нал не раз је ди ње но сти, тј. бр жи 
и до сто јан стве ни ји ход кроз про
стор и вре ме. 

И на кра ју о че му ће Ср би не го 
о Ру си ма и Ру си ји. У крај њој ли
ни ји при ја те љи се не би ра ју ме ђу
на род ним про то ко лом, ге о граф
ским по ло жа јем, тј. су сед ством, 
већ по ме ри на ци о нал ног и др жав
ног до сто јан ства и са мо по што ва
ња. Не та ко дав но у про шлом ве ку 
у из у зет но кри тич ним тре ну ци ма 
за Ср бе и срп ски на род Ру си ја је 
при ти ца ла у по моћ. При ти ца ла је 
у по моћ то ком бал кан ских ра то ва 
19121913, ав гу ста 1914, у пе ри о ду 
свет ских 19411945, гра ђан ских 
19911995, не дав них и кр ва вих 
1999, итд.

Кне же вић при ме ћу је да је би
ло и срп скору ских не спо ра зу ма 
и ми мо и ла же ња као у ме ђу рат
ном пе ри о ду 19181941, за тим у 
пе ри о ду Дру гог свет ског ра та 
19411945, по себ но 1948, у Ти то
вом  пе ри о ду око не свр ста ва ња у 

вре ме ну Ни ки те Хру шчо ва и Ле
о ни да Бре жње ва, итд. У пе ри о ду 
вла да ви не ан ти ру ског ру ко вод
ства у Ру си ји За пад ју је ко ри стио 
за ме ђу на род не при ти ске на Ју го
сла ви ју и Ср би ју. У ства ри, по сто
ји је дан не по би тан кон ти ну и тет 
ци клич ног исто риј ског кре та ња 
у срп скору ским од но си ма ко ји се 
ма ни фе сту је у им пе ри јал ним ул
ти ма ту ми ма Ср би ји и зах те ви ма 
за по моћ Ру си ји.

Ма ло је не до ста ја ло и да Ру си
ја бу де до ту че на свет ским нео ли
бе рал ним псе у доре фор ми змом. 
Ге о е ко ном ска, ге о по ли тич ка про
ва ли ја низ ко ју се ко тр ља ла Ру си ја 
тра ја ла је пре ду гих пет на ест го
ди на – од Гор ба чо ва до Јељ ци на 
(19852000). Гор ба чо вљев чу ве ни 
по ли тич ки по клич на кон гре су 
КПССа «ре фор ми са ти се или 
про па сти» био је мно го бли жи 
дру гој ал тер на ти ви. За пад на оли
гар хи ја је ли ко ва ла над ра за ра њем 
број них сек то ра ру ске при вре де, 
не ми ло срд не пљач ке при род них 
бо гат ста ва, ра су ла ру ске др жа ве 
и на ци је. Еуфо ри ја на За па ду до
сти гла је та кве раз ме ре да је јед
на аме рич ка ди пло мат ки ња чи је 
име, аутор књи ге ка же, ни је врд но 
по ме на, а по угле ду на од ре ђе не 
ен гле ске исто ри ча ре и стра те ге 
из ја ви ла да Ру си ја има ви ше у ге о
гра фи ји не го у исто ри ји и да је (по 
за пад ним кри те ри ју ми ма вред
но сти) нео д го вор но и не по треб
но ве ли ка зе мља и да је због то га 
тре ба сма њи ти на без о па сно ме
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ру. На вод но оно што има Ру си ја 
она не уме то ко ри сно да упо тре
би, па је због то га нај бо ље да ње не 
ре сур се стра те шки кон тро ли шу и 
ко ри сте они ко ји то нај бо ље зна ју, 
а то су нај моћ ни је зе мље За па да 
пред во ђе не Аме ри ком.

Ру си ја је све сна сво јих по ра
за и сво јих по бе да, а сли ко ви ти 
и са же ти при каз ге о по ли тич ких 
гу би та ка, из ме ђу оста лих, дао 
је и ути цај ни ру ски по ли ти чар 
и гра до на чел ник Мо скве Ју риј 
Лу шков, ко га Кне же вић ци ти ра: 
„Те ри то ри јал ноге о граф ски ре
сур си на ше зе мље пре тр пе ли су 
нај ве ћи гу би так – у од но су на оно 
чи ме је рас по ла гао СССР. По сле 
обра зо ва ња но вих др жа ва, Ру си
ја се на шла од гур ну та од За пад не 
Евро пе, ре ги о на Бли ског и Сред
њег ис то ка и Ју жне Ази је. Су же ни 
су из ла зи на Цр но, Сре до зем но и 
Бал тич ко мо ре. Па ипак, ми оста
је мо као и пре евроазиј ска др жа
ва чи је је те ри то ри јал но при су
ство на оба кон ти нен та осет но и 
нео спор но.“ (стр. 231).

Сла бље ње  Ру си је ну жно би 
се од ра зи ло на све ве ће сла бље ње 
Ср би је, али је Ру ска Фе де ра ци ја, 
за раз ли ку од Ср би је, сво је ин те
ре се и ин те ре се дру гих обез бе ди
ла и кроз За јед ни цу Не за ви сних 
Др жа ва. С дру ге стра не, не га тив
ни тренд ре зул та та срп ске др
жав не по ли ти ке ни до да нас ни је 
за у ста вљен. Ре пу бли ка Срп ска 
Кра ји на је по ни ште на хр ват ском 
вој ном ак ци јом уз пре суд ну за

пад ну ди пло мат ску, ло ги стич ку и 
вој ну по моћ. Ни је оп стао др жав
ни са вез Ср би је са Цр ном Го ром, 
а Ре пу бли ка Срп ска је пер ма нент
но из ло же на при ти сци ма ре у ни
та ри зо ва ња у БиХ. Тен ден ци је 
стал ног до во ђе ња у пи та ње ин те
гри те та и су ве ре ни те та др жа ве 
Ср би је ни су за у ста вље не, по себ
но по сле на сил нич ког оти ма ња 
Ко со ва и Ме то хи је.

По ли тич ка сце на Ср би је да
нас као и мно го пу та у са вре ме ној 
исто ри ји не са мо што ни је је дин
стве на већ је по де ље на на срп ске 
ис точ ња ке и срп ске за пад ња ке. 
При том, че сто се за бо ра вља да све 
ве ли ке им пе ри јал не иде о ло ги је у 
су шти ни има ју сим пли фи ко ва ну 
кон струк ци ју, у пре во ду за ла га
ња за за пад не вред но сти су да нас 
за ла га ње за НА ТО, а за ла га ње за 
НА ТО је до бро вољ но при хва та
ње дез ин те гра ци је срп ских на ци
о нал них и др жав них про сто ра.
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