
43

УДК: 314.18:271.2]:327
Примљено:  
август 2010.
Прихваћено: 
27. 9. 2010.
Оригинални научни рад 

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС
NATIONAL INTEREST

Година VI, vol. 8
Број 2/2010.

стр. 43-68 

43

* Политиколог и  филозоф, Србобран

НебојшаВуковић*

ЈЕД НА ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИ ЈА МА ЊЕ У ХАН-
ТИНГ ТО НО ВОМ УНИ ВЕРЗУМУ?  

ДЕ МО ГРАФ СКЕ ПРО МЕНЕ И 
ГЕОПО ЛИ ТИЧ КЕ ПО СЛЕ ДИ ЦЕ

Ре зи ме

У ра ду су при ка за ни и ана ли зи ра ни не по вољ ни де мо
граф ски трен до ви у зе мља ма ко је је сво је вре ме но аме рич ки 
по ли ти ко лог Се мју ел Хан тинг тон свр стао у тзв. пра во слав
ну ци ви ли за ци ју. Осим то га, пру же на су пред ви ђа ња о мо
гу ћим не га тив ним ге о по ли тич ким по сле ди ца ма де по пу ла циј
ских про це са на про сто ру Бал ка на и Ру си је (Евро а зи је), за 
на ро де ко ји при па да ју тој ци ви ли за ци ји. У сту ди ји се на во ди, 
да би у пе ри о ду од 2008. до 2050. го ди не, на ро ди ко ји чи не 
„пра во слав ну ци ви ли за ци ју“, мо гли да тр пе зна тан де мо
граф ски при ти сак из аре а ла тзв. ислам ске и кон фу чи јан ске 
ци ви ли за ци је. Ге о по ли тич ке по сле ди це би ле би: уве ћа ње про
сто ра под по ли тич ком кон тро лом Ал ба на ца, ства ра ње ди
рект ног те ри то ри јал ног кон так та Ал ба ни је и Тур ске, ру ски 
гу би так Си би ра и Да ле ког ис то ка, и на гло по ве ћа ње уде ла 
му сли ма на у ста нов ни штву Ру си је.
Кључ не ре чи: ци ви ли за ци ја, де мо гра фи ја, ге о по ли ти ка, пра

во сла вље
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Де мо граф ско „са жи ма ње“ пра во сла вља 
На вр ши ло се већ се дам на ест го ди на oд ка ко је аме-

рич ки по ли ти ко лог Се мју ел Хан тинг тон фор му ли сао сво-
ју по зна ту те о ри ју о су ко бу ци ви ли за ци ја. На кон окон ча ња 
Хлад ног ра та, ка да се пла не тар но иде о ло шко над ме та ње за-
вр ши ло три јум фом „За па да“, Хан тинг тон је пред ви део да ће 
„су дар ци ви ли за ци ја до ми ни ра ти гло бал ном по ли ти ком“, 
као и да ће „ра сед не ли ни је (fa ult li nes) из ме ђу ци ви ли за ци-
ја, у бу дућ но сти би ти ли ни је бор бе (bat tle li nes)“.1 Су бјек те 
ових кон фли ка та или ци ви ли за ци је, Хан тинг тон је опи сао 
као „кул тур не ен ти те те“. По ње му, ци ви ли за ци ја је „де фи ни-
са на за јед нич ким објек тив ним еле мен ти ма, као што су је зик, 
исто ри ја, ре ли ги ја, оби ча ји и ин сти ту ци је, али и су бјек тив-
ном са мо и ден ти фи ка ци јом љу ди“.2 У све ту у ко ме жи ви мо, 
пре ма ње го вом ми шље њу, глав ни ак те ри свет ске по ли ти ке 
је су и би ће се дам-осам ци ви ли за ци ја – за пад на, кон фу чи јан-
ска, ја пан ска, ислам ска, хин ду, сло вен ско-пра во слав на, ла ти-
но-аме рич ка и мо жда африч ка.3 Не ко ли ко го ди на ка сни је, у 
исто и ме ној књи зи, де ли мич но је из ме њен број ци ви ли за ци ја 
и тер ми но ло ги ја (до да та је бу ди стич ка ци ви ли за ци ја, кон фу-
чи јан ска је пре и ме но ва на у ки не ску, док је сло вен ско-пра-
во слав на по ста ла са мо пра во слав на), али, су штин ски, иде је 
есе ја из „Fo re ign Af fa irs-а“ оста ле су не про ме ње не. 

Кар та бр. 1.
Ге о граф ски рас по ред ци ви ли за ци ја пре ма Хан тинг то ну

Из вор: Ма па је пре у зе та из књи ге Дра га на Р. Си ми ћа, На у ка о без
бед но сти, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град,  2002, стр. 43.

1 Samuel P. Huntington, „The Clash of Civilizations?“, Foreign Affairs, Summer 
1993, Vol. 72, No. 3, p. 22.

2 Ibidem, p. 24.
3 Ibidem, p. 25.
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Доц ни је, ње го ве те зе су пре тр пе ле број на оспо ра ва ња, 
ме ђу тим, њи хов тво рац остао је до сле дан сво јој кон тро верз-
ној кон цеп ци ји. Кри ти ци је би ло под врг ну то ско ро све – од 
са ме де фи ни ци је ци ви ли за ци је, до тврд ње ка ко ће њи хо во 
су пар ни штво да чи ни глав ни са др жај ме ђу на род них од но са. 
За еуфо рич ну за пад ну јав ност, ко ја је ужи ва ла у пр вим го ди-
на ма по бе де над „цр ве ном им пе ри јом“, ње го ве прог но зе би ле 
су ису ви ше мрач не и пе си ми стич не. Та ко ђе, са аспек та по ли-
тич ке ко рект но сти, би ло је про бле ма тич но што је на пи сао да 
„ислам има кр ва ве гра ни це“.4 

Хан тинг то нов про во ка тив ни при ступ, иза звао је низ 
ин те ре сант них ди ску си ја и по ле ми ка, и мо ти ви сао ми сли о це 
раз ли чи тих иде о ло шких и по ли тич ких ори јен та ци ја, да ви-
ше и бо ље про ми шља ју уло гу ре ли ги је и кул ту ре у свет ској 
по ли ти ци. Не ула зе ћи у ди ску си ју око вред но сти ове те о ри-
је, и чак услов но, при хва та ју ћи ње го ву кла си фи ка ци ју ци ви-
ли за ци ја (уз пу ну свест о ње ним хе у ри стич ким ли ми ти ма), 
овом при ли ком же ли мо да осве тли мо за ни мљив фе но мен ко-
ји ка рак те ри ше јед ну од на бро ја них ци ви ли за ци ја и мо гу ће 
по сле ди це, ко је би та по ја ва про из ве ла.

Про шле го ди не, ис тра жи вач ки ин сти тут, Би ро за по
дат ке о по пу ла ци ји (Po pu la tion Re fe ren ce Bu re au), у пу бли-
ка ци ји „2008 World Po pu la tion Da ta She et“, из нео је прог но зе 
ко је се ти чу гло бал них, ре ги о нал них и на ци о нал них де мо-
граф ских тен ден ци ја. По себ но су ин те ре сант на пред ви ђа ња 
ко ја се од но се на ду жи вре мен ски пе ри од, тач ни је од 2008. до 
2050. го ди не. Из ви ше по ну ђе них де мо граф ских по ка за те ља, 
ко ји ће на вод но од ли ко ва ти де це ни је пред на ма, на ро чи то је 
за ни мљи ва прог но за о де сет др жа ва на све ту ко је ће има ти 
нај ви ши по раст и гу би так ста нов ни штва. Док у пр вој ко ло ни 
пот пу но до ми ни ра ју африч ке зе мље (ре зул тат ком би на ци је 
тра ди ци о нал но ви со ког на та ли те та и све ефи ка сни је здрав-
стве не за шти те), дру гу ко ло ну по пу ња ва ју, са све га два из у-
зет ка, ис кљу чи во зе мље ко је у Хан тинг то но вој пер цеп ци ји 
при па да ју „пра во слав ној ци ви ли за ци ји“. Реч ју, од пр вих де
сет др жа ва у све ту са нај ве ћим по пу ла ци о ним „ми ну сом“, 
чак осам њих до ла зи из тзв. пра во слав не ци ви ли за ци је! Из у-
зе ци су вр ло спе ци фич ни – Ја пан, ко ји већ де це ни ја ма па ти 

4 Ibi dem, p. 35.
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од по пу ла ци о ног „па да“, што у бу ду ћим вре ме ни ма зна чи и 
све ма њи про це нат ре про дук тив но спо соб ног ста нов ни штва, 
и Сва зи ленд, ма ла африч ка др жа ва у ко јој AIDS и да ље узи-
ма свој огром ни смр то но сни да нак. 

Оста ју „пра во слав ци“ ко ји, очи глед но, убр за но не ста-
ју. Овај фе но мен, на зо ви мо га „де мо граф ска ен тро пи ја“, још 
је ин те ре сант ни ји, ако се зна, да др жа ве „пра во слав не ци-
ви ли за ци је“ тре нут но има ју (и ве ро ват но има ће) раз ли чи те 
век то ре еко ном ског, со ци о кул тур ног и по ли тич ког раз во ја. 
Ре ци мо, пр ва зе мља на овој не слав ној ли сти је сте Бу гар ска, 
за ко ју се пред ви ђа да ће у 2050. го ди ни, има ти чак 35% ма-
ње ста нов ни штва не го да нас.5 Као што је по зна то, Бу гар ска 
је сво ју ге о по ли тич ку суд би ну ве за ла за ЕУ и НА ТО, кра ће 
ре че но, за за пад ни клуб „бо га тих и моћ них“. Ме ђу тим, ни 
члан ство у нај и мућ ни јој над др жав ној за јед ни ци (ЕУ), све 
са ње ним „из да шним“ фон до ви ма и ин ве сти ци о ним про јек-
ти ма, ни уче шће у нај моћ ни јој вој ној али јан си, Бу га ре не ће, 
ка ко пред ви ђа овај аме рич ки ин сти тут, спа си ти од ла га ног, 
али си гур ног „ску пља ња“. На ли сти је и дру га чла ни ца ЕУ и 
НА ТО – Ру му ни ја. До ду ше, ов де је пред ви ђе ни пад у бро ју 
ста нов ни ка ма ње дра ма ти чан – „све га“ 20%, али, упо ре ђу ју-
ћи ту чи ње ни цу са оп штим де мо граф ским трен до ви ма у све-
ту и са мој Евро пи, ис ка за ни „ми нус“ да ле ко је од уте шног. 
При ме ри Бу гар ске и Ру му ни је ука зу ју, да пре ла зак у „бо га ти 
и ути цај ни“ за пад ни ге о по ли тич ки аре ал не га ран ту је без-
у слов но из ве сну пер спек ти ву. По ред Ру си је, по Хан тинг то-
ну, сто же ра пра во слав не ци ви ли за ци је, чи ја је „де мо граф ска 
ка та стро фа“ де ве де се тих го ди на про шлог ве ка би ла еп ских 
раз ме ра (са мо 1994. го ди не, раз ли ка из ме ђу ро ђе них и умр-
лих из но си ла је 893.000 у ко рист по след њих)6, и чи ји се пред-
ви ђе ни ми нус сле де ћих не ко ли ко де ка да кре ће око 22%, на 
овој „цр ној“ ли сти, на ла зе се још Укра ји на (-28%), Гру зи ја 
(-28%), Мол да ви ја (-23%), Ср би ја (-21%) и Бе ло ру си ја (-20%). 
Реч је о пет зе ма ља ко је се у по гле ду сво је ци ви ли за циј ске и 
ге о по ли тич ке ори јен та ци је на ла зе на сво је вр сном рас кр шћу. 

5 Population Reference Bureau, 2008 World Population Data Sheet, р. 2, Internet, 
http://www.prb.org/pdf08/08WPDS_Eng.pdf

6 В. В. Локосов, И. Б. Орлова, Трансформация пороссийски (19911995 гг.),  
у: Г. В. Осипов (ур.), Глобальный кризис западной цивилизации и Россия, 
Книжный дом ЛИБРОКОМ, Москва, 2009, стр. 282.
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Нај ви ше је не из ве сно сти око Укра ји не, чи је ру ко вод ство ла-
ви ра из ме ђу евро фи ли је и при род не ори јен та ци је и осло ње-
но сти на Ру си ју. Са да шње гру зиј ско ру ко вод ство из ра зи то 
је про за пад но ори јен ти са но. На ни воу зва нич не по ли ти ке, и 
Ср би ја би хте ла да по ста не део „гло бал ног За па да“ (ин те рес 
за учла ње ње у ЕУ је да ле ко ве ћи од же ље за члан ством у 
НА ТО-у), али због се це си је ко сов ско-ме то хиј ских Ал ба на ца, 
ре ал но гле да ју ћи, та кав сце на рио још увек је вр ло упи тан. Ге-
о по ли тич ка суд би на ма ле и си ро ма шне Мол да ви је, до брим 
ће де лом за ви си ти од из бо ра Укра ји не (За пад-Ру си ја). Бе ло-
ру си ја је нај ви ше ин те гри са на са Ру си јом, и чи ни се да је тај 
из бор, и по ред свих так тич ких не су гла си ца, ду го ро чан. 

Као што се ви ди, зе мље ко је чи не „пра во слав ну ци ви-
ли за ци ју“, при лич но се раз ли ку ју у по гле ду сво је по ли тич ке 
и еко ном ске бу дућ но сти. И по ред ова кве ша ро ли ко сти ори-
јен та ци ја, чи ње ни ца ла га ног не ста ја ња ста нов ни штва и да-
ље, осим исте ве ро и спо ве сти, „твр до гла во“ и чвр сто по ве зу је 
све њих за јед но у је дин стве ну „пра во слав но-не ста ју ћу ци ви-
ли за ци ју“. За што је пра во сла ва ца све ма ње и ма ње? 

Од го вор на ово пи та ње је ви ше сло јан и ком плек сан, па 
ипак, кра так осврт на мо гу ће узро ке спо ме ну тог фе но ме на, 
не би био су ви шан. На пр ви по глед, об ја шње ње је јед но став-
но – пра во слав не зе мље има ће све ма ње жи те ља у бу дућ но-
сти, због ком би на ци је ни ског на та ли те та, знат них ми гра ци ја 
рад но спо соб ног (а са мим тим и ре про дук тив ног) ста нов ни-
штва у раз ви је ни је зе мље, и на сле ђе них ви ше де це ниј ских 
не га тив них де мо граф ских трен до ва. Да ће на та ли тет би ти 
ми ни ма лан у зе мља ма „пра во слав не ци ви ли за ци је“, го во ре 
ци фре тзв. оп ште сто пе фер ти ли те та (To tal Fer ti lity Ra te), ко је 
се кре ћу у оп се гу од 1,3 до 1,4 де те та по же ни (са из у зет ком 
Ма ке до ни је, Ки пра и Јер ме ни је,).7 

То је из у зет но лош по ка за тељ. Ма ла оп шта сто па фер-
ти ли те та, при сут на је и у оста лим европ ским зе мља ма – ре-
ци мо, у Че шкој (1,4), Ма ђар ској (1,3), Сло вач кој, (1,2) или 
Пољ ској (1,3). Ме ђу тим, оно што уно си за бу ну је сте знат но 

7 Population Reference Bureau, 2008 World Population Data Sheet, оp. cit. рр. 8-10. 
Јермени се условно, уз ограду, могу сврстати у православце – њих духовно 
води Јерменска апостолска црква, а битно одступање од православног учења 
представља монофизитство, по коме је у Христосу присутна само једна, 
божанска природа.
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ма њи пред ви ђе ни гу би так ста нов ни штва ових зе ма ља – Че-
шка (-9%), Ма ђар ска (-11%), Сло вач ка (-12%), Пољ ска (-18%).8 
Мо же се прет по ста ви ти, да се раз ли ка ства ра на ра чун ма-
сов ни јег исе ља ва ња жи те ља зе ма ља „пра во слав ног кру га“ на 
раз ви је ни ји За пад. Ова хи по те за има сми сла, ако се под се ти-
мо, да по след њих го ди на, и Пољ ска сло ви као „исе ље нич ка 
зе мља“ – а њен ми нус је вр ло бли зу оног ко ји ис ка зу ју ње ни 
пра во слав ни су се ди. Ни у За пад ној Евро пи, овај по ка за тељ 
ни је из у зе тан – од вр ло ни ских у Ита ли ји и Не мач кој (1,3) до 
ре ла тив но под но шљи вог у Фран цу ској (2,0). Ме ђу тим, из у-
зев Не мач ке, за ко ју се пред ви ђа да ће до 2050. го ди не, из гу-
би ти 13% ста нов ни ка, оста ле др жа ве бе ле же углав ном вр ло 
бла ги раст или стаг ни ра ју. Очи глед но је да се скром на сто па 
на та ли те та у за пад но е вроп ским зе мља ма на док на ђу је ме ха-
нич ким при ли вом жи те ља из дру гих зе ма ља, па и из оних 
„пра во слав них“. 

По ред то га, зе мље „пра во слав не ци ви ли за ци је“ већ де-
це ни ја ма има ју не во љу са опа да ју ћим на та ли те том, што ку-
му ла тив но про из во ди све ви ше ста ри јих, а све ма ње мла ђих 
и ре про дук тив но ак тив них ста нов ни ка. Ка да се упо ре де по-
ро ђа ји и смрт ни слу ча је ви на 1000 љу ди (births and de aths per 
1,000), до би ја се још пот пу ни ја сли ка чи та вог про бле ма. У 
Бе ло ру си ји, тај од нос је 11 по ро ђа ја на 14 смрт них слу ча је ва, 
Бу гар ској (10-15), Мол да ви ји (11-12), Ру му ни ји (10-12), Ру си ји 
(12-15), Укра ји ни (10-16), Ср би ји (10-14). Су про тан при мер да-
ју Ал ба ни ја са од но сом 13-6, и та ко зва но Ко со во са, за европ-
ске при ли ке, не ве ро ват них 21-7!9

На сле ђе на не по вољ на ста ро сна струк ту ра, слаб на та ли-
тет и од лив пре те жно мла ђег ста нов ни штва, не ки су од пре-
по зна тљи вих, кван ти та тив но мер љи вих чи ни ла ца ко ји ути-
чу на де сет ко ва ње бро ја пра во сла ва ца. Не мер љи ви, ду хов ни 
или мо рал ни фак то ри, ко ји сто је иза по пу ла ци о ног ко лап са, 
ни су ни шта ма ње зна чај ни, иако у јав но сти вла да уве ре ње да 
са мо скро ман стан дард узро ку је ни зак на та ли тет. 

На су прот Хан тинг то ну, ко ји је у свом тек сту пру жио 
ја сну ли ни ју по де ле из ме ђу за пад ног (ка то лич ко-про те стант-
ског) и пра во слав ног ци ви ли за циј ског аре а ла (пра во слав це и 

8 Ibidem, p. 10.
9 Ibidem, p. 10.
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европ ске му сли ма не за о би шли су, по ње му, кључ ни до га ђа ји 
у об ли ко ва њу са вре ме не Евро пе, по пут ре не сан се, про све ти-
тељ ства, ре фор ма ци је и ин ду стриј ске ре во лу ци је), у јед ном 
пи та њу – од но су пре ма жи во ту и ње го вом сми слу, чи та ва 
Евро па пред ста вља, ма ње ви ше, је дин стве ну це ли ну. Нај по-
губ ни је цр те са вре ме ног за пад њач ког мен та ли те та – со ци-
јал ни ато ми зам, его и зам и хе до ни зам, про ши ри ле су се и на 
пра во слав не на ро де, у не ма њем оби му и ин тен зи те ту. 

По бро ју абор ту са на Ста ром кон ти нен ту, у од но су на 
уку пан број ста нов ни ка, пред ња чи „пра во слав на“ Ср би ја 
(го ди шње из ме ђу не ве ро ват них 150.000 и 200.000 на сил них 
пре ки да труд но ће, на су прот фран цу ских 206.311 или бри-
тан ских 194.353).10 Ни оста ле зе мље са до ми нант ним пра во-
слав ним жи вљем не за о ста ју. Ру му ни ја ула зи ме ђу пр вих пет 
зе ма ља ЕУ по бро ју абор ту са – око 150.000, док су у Ру си ји 
ци фре ми ли он ске (са мо 1993. го ди не, ре ги стро ва но је 3 244 
000 абор ту са).11

По што је Хан тинг тон ме ђу не ко ли ко свет ских ци ви ли-
за ци ја увр стио и „пра во слав ну“, прет по ста вља се, да ауто ке-
фал не цр кве у зе мља ма тог ге о кул тур ног кру га има ју зна чај-
ну уло гу у фор ми ра њу све сти ста нов ни штва. Ме ђу тим, на ве-
де не ци фре су ге ри шу на за кљу чак да су, са де ли мич ним из у-
зет ком Грч ке, пра во слав не цр кве у ма тич ним зе мља ма би ле 
и оста ле дру штве ни аут сај де ри – уоста лом, о ка квом се со-
ци јал ном ауто ри те ту Цр кве код ре ци мо Ср ба мо же го во ри ти, 
ако се сва ког да на у Ср би ји уби је у про се ку око 500 не ро ђе не 
де це!? По да ци с по чет ка тек ста, о бу ду ћем „де мо граф ском 
су но вра ту“, су ге ри шу да ће и на ред них де це ни ја, Цр ква, у 
сми слу идеј ног ори јен ти ра ши ро ких на род них ма са, оста ти 
на мар ги на ма дру штве ног жи во та у др жа ва ма „пра во слав не 
ци ви ли за ци је“. Усред сре ђе ност на ли тур ги ју (што је сва ка ко 
за по хва лу), и мно штво ка нон ских ди ле ма и отво ре них пи-
та ња, од вла чи по ме сне пра во слав не цр кве са го ру ћих со ци-
јал них, мен та ли тет ских и де мо граф ских про бле ма ко ји му че 
све ма ло број ни ји „вер ни на род“. Уме сто ак тив не со ци јал не 
уло ге и про мо ви са ња жи во та, пра во слав не цр кве се тек при-

10 Internet, http://www.politika.rs/rubrike/Tema-nedelje/Nerodjeno-dete/Abortus-
najveci-uzrok-smrtnosti-u-Evropskoj-uniji.sr.html

11 В. В. Локосов, И. Б. Орлова, Трансформация пороссийски (19911995 гг.), op. 
cit., стр. 286.
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год но (нај че шће уочи Бо жи ћа или Ус кр са), огла ша ва ју по во-
дом сво је вр сног „ауто ге но ци да пра во сла ва ца“. Мла ки апе ли, 
спо ра дич не ма ни фе ста ци је и по не ка пу бли ка ци ја у ко рист 
жи во та, а не смр ти, не ће спре чи ти већ на зи ру ћу ка та стро фу. 

Ге о по ли тич ке по сле ди це – од гу бит ка љу ди 
ка гу бит ку те ри то ри ја

Кон кре ти зу ју ћи сво ју те о ри ју, Хан тинг тон ка же да ће 
се „су ко би ци ви ли за ци ја од ви ја ти на два ни воа. На ми кро-
ни воу, су сед не гру пе дуж ра сед них ли ни ја из ме ђу ци ви ли за-
ци ја бо ри ће се, че сто на сил но, око кон тро ле над те ри то ри јом 
и јед на над дру гом. На ма кро ни воу, др жа ве из раз ли чи тих 
ци ви ли за ци ја над ме ћу се за ре ла тив ну вој ну и еко ном ску 
моћ, бо ре се око кон тро ле над ме ђу на род ним ин сти ту ци ја ма 
и тре ћим стра на ма, и су пар нич ки про мо ви шу сво је по себ не 
по ли тич ке и ре ли ги о зне вред но сти“.12

Ма кро ни во су ко ба из ме ђу ци ви ли за ци ја, у овој ана ли-
зи би ће из о ста вљен. Не за то што то ни је ин те ре сант на те ма, 
већ за то што „пра во слав на ци ви ли за ци ја“ не ма, ни ти по треб-
ну ком пакт ност, ни ти ре сур се, да во ди бор бу за не ка кав пла-
не тар ни при мат. Што се ти че „пра во слав них зе ма ља“, њи хов 
основ ни ге о по ли тич ки им пе ра тив на ред них де це ни ја би ће 
– оп ста ти и са чу ва ти на сле ђе не те ри то ри је. Има ју ћи у ви ду 
пред ви ђе не ло ше де мо граф ске по ка за те ље, то ће би ти ви ше 
не го иза зо ван и те жак за да так. 

Ве ли ки де мо граф ски и ге о по ли тич ки „ло мо ви“ оче ку ју 
Бал кан ско по лу о стр во. На ред них де це ни ја, на без бед но сном 
пла ну, са нај ви ше иза зо ва мо гле би да се су о че „пра во слав-
не“ зе мље чи ји су су се ди Ал бан ци, ко ји су у ве ли ком про-
цен ту му сли ма ни. Уз вој ну и ди пло мат ску аси стен ци ју САД 
и оста лих кључ них зе ма ља „за пад не ци ви ли за ци је“, Ал бан-
ци на Бал ка ну тре нут но има ју две по ли тич ко-те ри то ри јал не 
је ди ни це – Ал ба ни ју и са мо про гла ше но тзв. Ко со во. У још 
јед ној, Ма ке до ни ји, они су, та ко ре ћи „су вла сни ци“. Ал бан ска 
де мо граф ска екс пан зи ја на ред них де це ни ја, мо же да про из-
ве де још не ко ли ко мо ди фи ка ци ја по ли тич ке ма пе Бал ка на. 
Тре нут но, Ал ба ни ја има око 3,2 ми ли о на ста нов ни ка, ме ђу-
тим, по пред ви ђа њи ма Би роа за по дат ке о по пу ла ци ји, 2025. 

12 Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations?, op. cit., р. 29.
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го ди не, тај број ће се уве ћа ти на 3,5 ми ли о на, док ће на кон 
то га сле ди ти стаг на ци ја, са из но сом од 3,6 ми ли о на жи те ља 
у 2050-ој го ди ни. Тзв. Ко со во има ће екс пло зив ни ји по пу ла-
ци о ни по раст – са 2,2 ми ли о на ста нов ни ка ко ли ко на вод но 
има да нас, пред ви ђа се да ће 2025. има ти 2,7 ми ли о на, а 2050. 
чак 3,2 ми ли о на жи те ља!13 Из у зи ма њем из ових бро је ва ма-
њин ских за јед ни ца (ако уоп ште оп ста ну), и до да ва њем ма ке-
дон ских и цр но гор ских Ал ба на ца, до ла зи мо до „ал бан ског 
бло ка“ на Бал ка ну од 6-7 ми ли о на. 

Де мо граф ско на ра ста ње Ал ба на ца, пр ва би мо гла да 
осе ти Ма ке до ни ја, чи ја ће по пу ла ци ја са са да шњих два ми-
ли о на, за че ти ри де це ни је спа сти на све га 1,7 ми ли о на, и за 
ко ју је пред ви ђе но сма ње ње бро ја ста нов ни штва од 15%. Си-
ту а ци ју до дат но ком пли ку је чи ње ни ца да тре нут но, ви ше 
од че твр ти не ста нов ни ка чи не Ал бан ци, да кле пре ко по ла 
ми ли о на (уз још не ке му сли ман ске за јед ни це по пут Ту ра ка, 
„ислам ски блок“ чи ни око тре ћи ну од укуп не по пу ла ци је). С 
дру ге стра не, пра во слав них Ма ке до на ца не ма ни две тре ћи-
не. Са свим је ве ро ват но да ће за че ти ри де це ни је, пра во слав-
ци и му сли ма ни у овој др жа ви има ти ну ме рич ки па ри тет или 
ће пра во слав ни Ма ке дон ци за др жа ти не знат ну над моћ. Ге о-
по ли тич ки по сма тра но, то зна чи да би Ма ке до ни ја мо гла до-
жи ве ти су штин ску тран сфор ма ци ју, са ње ним не стан ком са 
по ли тич ке кар те Евро пе као крај њим ре зул та том. Пре ско ро 
де сет го ди на, тач ни је 2001. го ди не, Ал бан ци су у овој др жа ви 
по ве ли ге рил ски рат не би ли се из бо ри ли за ја чу ин сти ту-
ци о нал ну по зи ци ју. На ред них де це ни ја, си лом де мо граф ских 
чи ње ни ца, и не ну жно на сил ним пу тем, Ма ке до ни ја би мо-
гла да про ђе кроз сле де ће ета пе: фе де ра ци ја – кон фе де ра ци ја 
– рас пад др жа ве на два де ла (ал бан ски и ма ке дон ски) – и ко-
нач но, ње но евен ту ал но пот пу но ап сор бо ва ње у тзв. Ве ли ку 
Ал ба ни ју. Мо жда ова кав сце на рио де лу је ису ви ше екс трем-
но, али Ма ке дон ци, окру же ни са за па да и се ве ра ви ше ми ли-
он ском ал бан ском по пу ла ци јом, ко ја не пра ви ком про ми се 
ка да је у пи та њу ње но „ге о по ли тич ко ком пле ти ра ње“, за и-
ста, не ма ју че му до бром да се на да ју у бу дућ но сти.

Ма ју шна Цр на Го ра та ко ђе би мо гла да има про бле ма 
у очу ва њу сво је це ло ви то сти. До ду ше, ње на ал бан ска ком-

13 Population Reference Bureau, 2008 World Population Data Sheet, оp. cit. р. 10.
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по нен та је да ле ко ма ло број ни ја (ма ло ви ше од 5%), али ком-
пакт но на се ља ва при гра нич на под руч ја уз Ал ба ни ју, и Ко-
со во и Ме то хи ју. Ал бан ци су у овој др жа ви чи та ву про те клу 
де це ни ју „му дро“ по др жа ва ли на по ре вла сти Цр не Го ре да 
се дис тан ци ра од срод не јој Ср би је, све до сти ца ња не за ви-
сно сти. Са да, ка да уме сто у зе мљи од де сет ми ли о на, жи ве 
у па ту ља стој ре пу бли ци од око 600.000 ста нов ни ка, њи хо-
ве те жње ка ве ћој са мо стал но сти, и мо жда чак, при па ја њу 
јед ног де ла Цр не Го ре Ал ба ни ји, има ју да ле ко ве ће шан се 
да се ре а ли зу ју, по себ но ако се узме у об зир чи ње ни ца, да 
ће 2050. го ди не, Цр на Го ра оста ти на истом бро ју ста нов ни-
ка, док ће се над њом, са ју га и ис то ка на ги ња ти ви ше ми-
ли он ски „ал бан ски ко мон велт“, пот по мог нут ауто но ма шко/
се па ра ти стич ким аспи ра ци ја ма цр но гор ских Бо шња ка (му-
сли ма на). Осим то га, у ге о стра те гиј ском по гле ду, по себ но је 
за бри ња ва ју ћа тен ден ци ја ал бан ског „ши ре ња“ на ју гу цр но-
гор ског при мор ја – Ал бан ци би вр ло ско ро мо гли да по ста ну 
до ми нант на ве ћи на у луч ком гра ду Ба ру, ко ји има по се бан 
ко мер ци јал ни и ге о по ли тич ки зна чај за Ср би ју ко ја је „land 
loc ked“14 др жа ва.

Ср би ји пре ти про ду же но „ал бан ско де мо граф ско и ге-
о по ли тич ко пре ли ва ње“ на кра је ве ко ји су на сло ње ни уз Ко-
со во и Ме то хи ју. Да не во ља бу де ве ћа, ју го и сточ на Ср би ја је 
нај не ра зви је ни ји крај ре пу бли ке из ко јег еми гри ра све ве ћи 
број мла ђег и ре про дук тив но спо соб ног ста нов ни штва. У овој 
обла сти је уоби ча јен фе но мен тзв. ан тро по пу сти ње – кра ја 
ко ји су не кад био на се љен, али ко ји је сти ца јем ви ше фак то-
ра остао обез љу ђен. Мно го је се о ских сре ди на у ко ји ма жи ви 
са мо јед на осо ба или је уоп ште без жи те ља. Уко ли ко Ср би ја 
не по бољ ша усло ве жи во та на ње ном ју гу, та би област мо гла 
на ред них де це ни ја да бу де пот пу но ал ба ни зо ва на. 

Ако се об и сти не на ве де не де мо граф ске прог но зе, он да 
је не из бе жна ал бан ска (му сли ман ска) ге о по ли тич ка екс пан-
зи ја на ште ту окол них пра во слав них Сло ве на. На спрам 6-7 
ми ли о на Ал ба на ца, 2050. го ди не, ста ја ло би исто то ли ко или 
не што ви ше Ср ба, Ма ке до на ца и тзв. Цр но го ра ца, али ста ро-
сна струк ту ра би би ла да ле ко по вољ ни ја за Ал бан це (мно го 
ви ше мла ђег ста нов ни штва ко је је спо соб но за да љу ре про-

14 Окружена копном, без излаза на море.
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дук ци ју, и на рав но, ка да је реч о му шкој по пу ла ци ји, за вој ну 
слу жбу). 

Још обим ни ји ге о по ли тич ки и де мо граф ски иза зо ви 
сто је пред Бу гар ском и Грч ком. Бу гар ској, у са да шњим или 
про ши ре ним гра ни ца ма (ако јој се евен ту ал но ис точ ни део 
Ма ке до ни је при са је ди ни на кон ње ног хи по те тич ког рас па-
да), сле ди те ри то ри јал ни кон такт са Ал бан ци ма на за па ду, 
али, ту је и не по сред но су сед ство са по пу ла ци о ним џи ном 
– Тур ском, ко ја ће са са да шњих 75 ми ли о на ста нов ни ка, већ 
2025. го ди не, до сег ну ти 87,8 ми ли о на жи те ља.15 Хан тинг тон 
де фи ни ше Тур ску као „по це па ну зе мљу“ (torn co un try), са 
вођ ством ко је же ли да сво ју др жа ву учи ни де лом За па да, али 
у ко јој су исто ри ја, кул ту ра и тра ди ци ја не за пад не.16 Ипак, 
чи ни се, да је де це ниј ско оду го вла че ње ЕУ да озбиљ но раз-
мо три тур ско учла ње ње, до во љан сиг нал да се спо зна ко јој 
ци ви ли за ци ји ова зе мља при па да, без об зи ра на про кли ња ња 
ислам ских ра ди ка ла, ко ји Тур ску ви де као за пад ног са те ли-
та. 

С дру ге стра не, Бу гар ска ће, пре ма прог но за ма Би роа, 
од са да шњих 7,6 ми ли о на ста нов ни ка, 2050. го ди не, спа сти 
на пу ких 5 ми ли о на жи те ља.17 Та ко ће по ло ви ном овог ве ка, 
Ал бан ци по ста ти број ни ји од Бу га ра, иако су ови по след њи 
увек би ли мно го људ ни ја на ци ја. Ге о по ли тич ку си ту а ци ју до-
дат но ком пли ку је по сто ја ње број не тур ске ма њи не од бли зу 
10%, и уоп ште, уку пан број му сли ма на ко ји се кре ће око 13% 
(по ред ет нич ких Ту ра ка, ислам ис по ве да ју и По ма ци – по јед-
ној вер зи ји исла ми зи ра ни Бу га ри, по тур ској ин тер пре та ци-
ји, по том ци Ку ма на, на ро да ко ји се до се лио из Ази је). Те шко 
је за ми сли ти да ће кроз че тр де сет го ди на удео му сли ма на у 
овој зе мљи да опад не или да оста не исти, на про тив, та ће по-
пу ла ци ја до дат но на ра сти. Ме ђу за го вор ни ци ма члан ства у 
ЕУ и НА ТО, ова кви по да ци и мо гу ће по ли тич ке им пли ка ци је 
не иза зи ва ју зеб њу, јер то бо же, ове две ор га ни за ци је га ран-
ту ју сво јим чла но ви ма те ри то ри јал ну це ло ви тост и су ве ре-
ни тет. Ипак, на кон 1999. го ди не, агре си је на СРЈ и де це ни ју 
ка сни је, ма сов ног при зна ва ња не за ви сно сти тзв. Ко со ва, од 

15 Ibidem, p. 9
16 Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations?, оp. cit., р. 42. 
17 Population Reference Bureau, 2008 World Population Data Sheet, оp. cit., р. 10.
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др жа ва чла ни ца ове две ор га ни за ци је, у свет ској по ли ти ци 
ви ше не ма та буа. У НА ТО-у по сто ји де кла ра тив на рав но-
прав ност чла ни ца, ме ђу тим, хи је рар хи ја др жа ва и њи хо вих 
ин те ре са је ви ше не го ви дљи ва. По себ но за САД, Тур ска је 
је дан од нај ва жни јих са ве зни ка због из вр сног ге о стра те гиј-
ског по ло жа ја, број не ар ми је и му сли ман ског иден ти те та. Го-
ди не 1974. ка да су ки пар ски Гр ци про гла си ли ује ди ње ње са 
Грч ком, тур ска вој ска је из вр ши ла ин ва зи ју на то остр во чи је 
је ве ћин ско ста нов ни штво хте ло да уђе у са став зе мље ко ја 
је та ко ђе би ла део НА ТО-а! По де ла Ки пра, ко ја је та да си лом 
на мет ну та, тра је и да нас, а Тур ска ни је сно си ла би ло ка кве 
кон се квен це.

Не спа да у до мен ге о по ли тич ке фан та сти ке, да се кроз 
не ко ли ко де це ни ја ре а ли зу је тур ска огра ни че на вој на ин тер-
вен ци ја у Бу гар ској под из го во ром за шти те пра ва тур ске ма-
њи не. Сје ди ње не Др жа ве би због ве ли чи не и ге о по ли тич ке 
по зи ци о ни ра но сти Тур ске, мо гле да је опу но мо ће да бу де не-
што по пут  „ре ги о нал ног хе ге мо на“ уну тар НА ТО-а, за ду же-
ног за „ред и ста бил ност“ на ју го и сто ку Евро пе и у За кав ка-
зју. Би ло ка ко би ло, у слу ча ју евен ту ал ног бу гар ско-тур ског 
спо ра, САД би си гур но би ле на кло ње ни је др жа ви од ско ро 90 
ми ли о на ста нов ни ка, а не оној од 5-6 ми ли о на. 

Те шко ће ће има ти и Грч ка, без об зи ра на то што ће ње на 
по пу ла ци ја 2050. го ди не, би ти дво стру ко број ни ја од бу гар-
ске. Она на се ве ро за пад ном прав цу већ има не по сре дан те-
ри то ри јал ни кон такт са Ал ба ни јом, у чи јим се по ли тич ким 
и ин те лек ту ал ним кру го ви ма ис ка зу је ин те рес за Ча ме ри ју 
(Епир), при гра нич ну грч ку област, где на вод но жи ви број на 
ал бан ска ма њи на (у ства ри, реч је о Ар ва ни ти ма, ко ји го во ре 
јед ном ва ри јан том ал бан ског је зи ка, али се уоп ште не по и-
сто ве ћу ју са Ал бан ци ма и пра во слав не су ве ро и спо ве сти).18 
С дру ге стра не, по сто ји већ ви ше де це ниј ски ри ва ли тет са 
Тур ском око кон тро ле над ис точ ним Ме ди те ра ном, од но сно 
мо рем ко је окру жу је мно го број на грч ка остр ва. У би ло ко-
јем ди рект ном ору жа ном кон флик ту, с про то ком вре ме на, 
све „ста ри ја и ма ло број ни ја“ Грч ка, има ће све ма ње шан си на 
до сто јан от пор евен ту ал ном вој ном иза зо ву са Ис то ка. Ду-

18 Драган Бањац, Николаос Д.А. Арванитис, „У Грчкој ускоро Ослободилачка 
војска Чамерије?“ у: Николаос Д.А. Арванитис, Балкански чвор, Анда Инфо, 
Београд, 2002, стр. 65.
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жи вој ни рок и ула га ња у мо дер ни за ци ју на о ру жа ња, би ли 
су тра ди ци о нал ни грч ки од го вор на ну ме рич ку аси ме три ју 
ко ја је по сто ја ла у од но су на ис точ ног су се да, ме ђу тим, та не-
рав но те жа би ће на ред них де ка да све не под но шљи ви ја. Осим 
то га, у бу дућ но сти, про блем ће пред ста вља ти и ста тус ал-
бан ских се зон ских рад ни ка, чи ји се број про це њу је на ви ше 
сто ти на хи ља да – уко ли ко би до би ли грч ко др жа вљан ство, 
ге о по ли тич ки по ло жај Грч ке био би до дат но оте жан.

По сма тра но на ду жи рок, чвр ста и стра те гиј ски ис про-
фи ли са на тур скоал бан ска вој нопо ли тич ка осо ви на мо гла 
би да бу де по тен ци јал но фа тал на за ин те гри тет и без бед
ност зе ма ља „пра во слав не ци ви ли за ци је“ на Бал ка ну. Уко ли-
ко се оства ре прог но зе Би роа за по дат ке о по пу ла ци ји, 2050. 
го ди не, ове две др жа ве бро ја ће за јед но пре ко 90 ми ли о на 
ста нов ни ка, а са оста лим Ал бан ци ма и Тур ци ма на по лу о-
стр ву, та ци фра из но си ће око 100 ми ли о на (не тре ба за не ма-
ри ти ни тзв. Бо шња ке, на ко је Тур ска има зна тан по ли тич ки 
ути цај). На су прот том „бло ку“, Гр ка, Ср ба, Бу га ра и Ма ке до-
на ца би ће не што ви ше од 20 ми ли о на! Ста ро сна струк ту ра 
би ће под јед на ко не по вољ на за „пра во слав це“. Ме ђу ми ли о-
ни ма „мла дих му сли ма на“, ег зи сти ра ће хри шћан ске на ци је, 
чи ја ће про сеч на ста рост би ти око 50 го ди на (пре ма не ким 
прог но за ма, 2050. го ди не, „про сеч ни Бу га рин“ би ће стар чак 
55,9 го ди на, а Грк 53,3 го ди не!)19. Шта та кав ста ро сни и ну ме-
рич ки дис ба ланс мо же да про из ве де на вој ном, по ли тич ком 
и еко ном ском пла ну ни је по треб но по себ но ела бо ри ра ти. Не-
по сред не ге о по ли тич ке по сле ди це мо гле би да бу ду сле де ће:

- пре ста нак по сто ја ња Ма ке до ни је као су ве ре не др жа-
ве и ње на по де ла или пот пу на ап сорп ци ја у про стор 
„Ве ли ке Ал ба ни је“;

- те ри то ри јал но ума ње ње или „ва за ли за ци ја“ оста лих 
„пра во слав них др жа ва“, по пут Бу гар ске, Ср би је, Цр-
не Го ре и евен ту ал но Грч ке;

- пот пу на ге о по ли тич ка ре ви зи ја ре зул та та Пр вог 
бал кан ског ра та – ства ра ње ди рект ног те ри то ри јал-
ног кон так та из ме ђу „Ве ли ке Ал ба ни је“ и (уве ћа-
не?) Тур ске, на ра чун Ма ке до ни је, де ло ва Бу гар ске, 

19 Richard Jackson, Neil Howe with Rebecca Strauss & Keisuke Nakashima, The 
Graying of the Great Powers: Demography and Geopolitics in the 21st Century, 
CSIS, Washington D.C. 2008, p. 156.
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Грч ке, као и оти ма ње оних про сто ра Ср би ји и Цр ној 
Го ри ко ји су осло бо ђе ни то ком тог ра та, и њи хо во 
укљу чи ва ње у „ве ли ки ислам ски про стор“;

- за рад пу ког фи зич ког оп стан ка, мо гу ће ре ли гиј ско 
(еку ме ни зам) и кул тур но при бли жа ва ње „пра во-
слав них зе ма ља“ за пад ном ци ви ли за циј ском аре а лу.

Ру ски де мо граф ски и ге о по ли тич ки иза зо ви још су ве-
ћих раз ме ра. Због то га што је Ру си ја „сто жер пра во слав не 
ци ви ли за ци је“, у ве ли кој ме ри, ње но „би ти ил’ не би ти“ би ће 
исто вре ме но „би ти ил’ не би ти“ и свих оста лих зе ма ља овог 
ге о кул тур ног кру га. Са тре нут них, ско ро 142 ми ли о на ста-
нов ни ка, пре ма пред ви ђа њи ма Би роа, 2025. го ди не, по пу ла-
ци ја Ру ске Фе де ра ци је сма њи ће се на 129,3 ми ли о на, а 2050. 
го ди не, на све га 110,1 ми ли о на жи те ља.20 На пр ви по глед, то 
су још увек им по зант не ци фре, ме ђу тим, оста ле чи ње ни це 
са свим ре ла ти ви зу ју „ге о по ли тич ку те жи ну“ тих сто ти нак 
ми ли о на. За зе мљу од пре ко 17 ми ли о на km2, то је при лич-
но ма ли број ста нов ни ка. Осим то га, Ру си ја је, из у зев на рав-
но „пра во слав них зе ма ља“, окру же на са на ци ја ма ко је има ју 
екс пло зи ван при род ни при ра штај или су већ из у зет но број-
не, па та ква аси ме трич на де мо граф ска ди на ми ка про из во ди 
мно го број не ге о стра те гиј ске иза зо ве. 

Уоби ча је но је да се Ру си ја де ли на европ ски (бли зу 4 ми-
ли о на km2 – око 24% укуп не те ри то ри је) и азиј ски (пре ко 13 
ми ли о на km2 – око 76%) део, по пла ни ни и ре ци Урал. Пре ма 
но ви јим по да ци ма, у азиј ском де лу Ру си је жи ви све га око 35 
ми ли о на ста нов ни ка – у за пад ном Си би ру бли зу 20 ми ли о на, 
у ис точ ном Си би ру око де вет ми ли о на, и на Да ле ком ис то ку 
око се дам ми ли о на жи те ља.21 Да кле, ма њи, европ ски део Ру-
ске Фе де ра ци је да ле ко је на се ље ни ји од ве ћег, азиј ског де ла 
(Си бир и Да ле ки ис ток), и ова не рав но те жа знат но ком пли ку-
је ге о по ли тич ку по зи ци ју Ру си је на спрам дру гих зе ма ља. На 
ду жи рок, глав ни де мо граф ски, и са мим тим и без бед но сни 
иза зов до ла зи ће од Ки не (кон фу чи јан ске ци ви ли за ци је), и то 
не за то јер су Ки не зи „зли“, већ због то га што ге о по ли ти ка 
и исто ри ја све до че да се у ме ђу на род ним од но си ма не то ле-

20 Population Reference Bureau, 2008 World Population Data Sheet, оp. cit., р. 10.
21 Драган Петровић, Демографска обележја савремене Русије, Српско 

географско друштво, Београд, 2007, стр. 99.
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ри шу „про стор ни ва ку у ми“. Кра ће ре че но, уко ли ко је дан ет-
нос ни је у ста њу да аде кват но на се ли, кон тро ли ше и ко ри сти 
од ре ђе ну те ри то ри ју, вре ме ном се код су сед них на ро да по ја-
вљу ју им пул си да се сла бо на се ље на област „по пу ни“, анек-
ти ра и „ква ли тет ни је упо тре би“. Тре нут но, Ки на бро ји пре ко 
1,3 ми ли јар де ста нов ни ка, а пред ви ђа се, да ће 2050. го ди не, 
има ти ви ше од 1,4 ми ли јар де жи те ља. У тој го ди ни, на јед ног 
др жа вља ни на Ру си је до ла зи ће 13 ста нов ни ка Ки не. На ру ску 
не сре ћу, та ква по пу ла ци о на не сра зме ра већ је по стиг ну та на 
ре ги о нал ном ни воу, па је 2000. го ди не, на ру ских 7,2 ми ли о на 
жи те ља Да ле ког ис то ка, у три при гра нич не про вин ци је се-
ве ро и сточ не Ки не до ла зи ло чак 105,2 ми ли о на љу ди, да кле, 
тај је од нос био 14,6:1, у ки не ску ко рист. Већ 2015. го ди не, по 
ру ским про ра чу ни ма, на ки не ских 120 ми ли о на ста нов ни ка, 
до ћи ће све га 6,6 ми ли о на Ру са,22 од но сно по пу ла ци о на аси-
ме три ја би ће још ве ћа – 18,2:1

Ка да су ова кви де мо граф ско-ге о граф ски дис ба лан си 
при сут ни, оче ки ва ње да ће ки не ска по пу ла ци ја оста ја ти да 
жи ви у гра ни ца ма вла сти те зе мље пред ста вља ве ли ку илу зи-
ју. Још 1989. го ди не, на ру ском Да ле ком ис то ку жи ве ло је ма-
ње од две хи ља де Ки не за. Сле де ће го ди не, би ло их је 15 хи-
ља да, 1993. го ди не, већ сто хи ља да, а 2000. го ди не, зва нич но 
је ре ги стро ва но не што ма ње од 250 хи ља да, док се број не ле-
гал них до се ље ни ка ки не ског по ре кла про це њи вао од 400 до 
700 хи ља да!23 Од та да је про те кло де сет го ди на, и го во ри ти 
о ства ра њу ми ли он ске ки не ске ди ја спо ре на Да ле ком ис то ку 
Ру си је, са свим је оправ да но.  

Ру ски на род је кроз исто ри ју по ка зи вао за вид ну спо-
соб ност да при хва ти и ба рем де ли мич но ап сор бу је (аси ми-
лу је) нај ра зли чи ти је ет нич ке гру пе. Ме ђу тим, исто ри ја та-
ко ђе го во ри да још ве ћи аси ми ла ци о ни по тен ци јал по ка зу ју 
Ки не зи, док су с дру ге стра не, пот пу но от пор ни на по ку ша је 
дру гих со ци о кул тур них сре ди на да бу ду у њих „упи је ни“. 
Сто га, на да ња, да ће се вре ме ном ки не ска ди ја спо ра „рас тво-
ри ти“ у ру ском дру штву и ет нич кој ма си де лу ју за ва ра ва ју ће. 

Уоп ште, ком пле тан ру ски про стор ис точ но од Ура ла 
(из у зев, на рав но, обла сти тун дре на крај њем Се ве ру) мо же 

22 Виктор Меркулов,  Россия – АТР: узел интересов, Академический Проект, 
Москва, 2005, стр. 221.

23 Ibidem, стр. 220.
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да оче ку је на ред них де це ни ја зна тан ки не ски по пу ла ци о ни 
пре синг. Раз ло га је ви ше. Пре све га, да љи раст ста нов ни штва 
Ки не чи ни ће жи вот у тој зе мљи све те жим и ком пли ко ва ни-
јим. Со ци јал но ра сло ја ва ње про из ве шће де се ти не ми ли о на 
си ро ма шних по је ди на ца чи је ће се не за до вољ ство нај лак ше 
ка на ли са ти исе ља ва њем у „пу сту“ Ру си ју. Због из у зет ног 
ин ду стриј ског ра ста, прет по ста вља се, да ће у де ка да ма ко-
је сле де, Ки на у пот пу но сти ис ко ри сти ти сва вла сти та при-
род на бо гат ства, и да ће због нео п ход них си ро ви на, Си бир 
по ста ти глав на де сти на ци ја ње них ге о по ли тич ких и ге о е ко-
ном ских ак тив но сти. Бес по штед на екс пло а та ци ја тла, во де, 
шу ма и за га ђе ње ва зду ха, до ве шће до озбиљ них про бле ма за 
огром но ста нов ни штво ко је ће оску де ва ти у еле мен тар ним 
до бри ма по пут пи ја ће во де или чи стог ва зду ха. Ко нач но, 
осим де се ти на ми ли о на си ро ма шних и не за по сле них, ка ко 
се на во ди у јед ној ру ској ге о по ли тич кој сту ди ји, пред ви ђа се, 
да ће се из ме ђу 2015. и 2030. го ди не, у Ки ни ја ви ти „су фи цит“ 
од чак 25 ми ли о на му шка ра ца.24 Ка ко др жа ти под кон тро лом 
све те ми ли о не не за до вољ них, си ро ма шних и фру стри ра них 
му шка ра ца? Обез љу ђе ни про сто ри Ру ске Фе де ра ци је, по пут 
маг не та, при вла че на се бе ки не ски по пу ла ци о ни ви шак.25 

24 Юрий Голубчиков, Владимир Нестеренко, Будуще России. Четыре сценария, 
Капитал Инфо, Москва, 2006, стр. 154.

25 Занимљиво је да поједини домаћи истраживачи руских демографских (не)
прилика, показују такав степен оптимизма, који се ретко може срести и 
у самој руској стручној литератури. Рецимо, Раде Јовићевић сматра, да је 
евентуална кинеска експанзија на Далеки исток и Сибир мало вероватна. 
Тврди, на основу процена чији извор не наводи, да Кинеза у Русији има 
између 50 и 200 хиљада. Уз ову, крајње умањену цифру, Јовићевић још 
каже, да Кинези у Русији често мењају место боравка, па сходно томе, 
„ретко насељени и за људски живот негостољубиви предели Сибира и 
Далеког истока нису нарочито угрожени кинеском експанзијом“. Видети: 
Раде Jовићевић, Демографска ситуација у Русији, Internet, http://www.nspm.
rs./savremeni-svet/demografska-situacija-u-Rusiji.html С друге стране, ево 
шта кажу руски аналитичари: „У последње време, Кинези све активније 
формирају у приграничним регионима Истока, моћне социјално-економске 
енклаве, одустајући од интеграције у окружујући социум“. Нешто даље, 
тврде како је „познато да кинеска Влада подстиче такво стање ствари и 
потајно потпомаже пресељење грађана на југ Источног Сибира и Далеког 
истока […]“. Коначно, „енклаве које ничу – то су већ, суштински, делови 
кинеске територије у регионима Русије. Овде важе кинески закони, 
постоји сва независна инфраструктура, властита мобилна мрежа (понекад 
прекидајући у приграничним рејонима сигнале руских оператера), чак и 
банке“. Видети: Игорь Романов, Иван Забаев, Виталий Чернов, Геополитика 
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На рав но, ова кве окол но сти не мо ра ју ну жно да во де 
рат ном су ко бу Ру си је и Ки не. Оби ман ар се нал ну кле ар ног 
оруж ја, још ће ду ги низ го ди на чу ва ти фор мал ни ру ски су-
ве ре ни тет иза Ура ла, али, фак тич ки, та те ри то ри ја би мо гла 
да по ста не део „ве ли ког ки не ског ге о е ко ном ског про сто ра“. 
Већ да нас је еви дент но, да је Вла ди во сто ку, Ха ба ров ску или 
Ир кут ску про фи та бил ни је да тр гу ју са обли жњим ки не ским 
при вред ним цен три ма, не го са Мо сквом или Санкт Пе тер-
бур гом ко ји су уда ље ни хи ља да ма ки ло ме та ра.

По ред то га, за оче ки ва ти је да ће Ру си ја на ред них де-
це ни ја осе ћа ти све ве ћу по тре бу за рад ном сна гом, дру гим 
ре чи ма, до се ља ва ње стра на ца је не ми нов ност да би у овој 
огром ној зе мљи функ ци о ни са ли ин фра струк ту ра, енер гет-
ски сек тор и јав не слу жбе. Чи ни се, да је не ре ал на прет по-
став ка да би се ве ћи ном, рад на сна га мо гла уве сти из „ис точ-
но е вроп ских, ма хом сло вен ских зе ма ља (Укра ји не, Бу гар ске 
и остат ка Бал ка на, Јер ме ни је, Мол да ви је и дру гих слич них 
под руч ја)“26, по што ће ове др жа ве, ка ко се ви ди из прог но за, 
у на ред ном пе ри о ду до жи ве ти те жак де мо граф ски пад и има-
ће све ма ње рас по ло жи вог рад но спо соб ног ста нов ни штва.

Оно што је у Ру си ји већ при мет но, је сте све ве ће до се-
ља ва ње из му сли ман ских зе ма ља, бив ших со вјет ских ре пу-
бли ка Сред ње Ази је, као и му сли ма на са Кав ка за. У бив шем 
СССР-у (ЗНД), удео му сли ма на је од 1950. до 2000. го ди не, 
ско чио са 8,5% на 18,5%, и ка ко твр де ру ски ауто ри Го луб чи-
ков и Не сте рен ко, да се СССР „очу вао у сво јим пре ђа шњим 
гра ни ца ма, удео му сли ма на у омла ди ни ре грут ног уз ра ста 
чи нио би тре ћи ну“27, од но сно сва ки тре ћи со вјет ски вој ник 
био би му сли ман. Тре нут но, у са мој Ру ској Фе де ра ци ји, Ру си 
чи не око 80% ста нов ни штва, док се број му сли ма на раз ли чи-
то про це њу је, зва нич но на око 15 ми ли о на, уз, ка ко се сма тра, 
још 4-5 ми ли о на оних ко ји бо ра ве не ле гал но. Из гле да, да је 
рас пад СССР-а до нео и јед ну, са аспек та ру ских на ци о нал них 
ин те ре са, по зи тив ну по сле ди цу – Ру си су у ма тич ној др жа-
ви из ра зи то до ми нан тан ет нос, и де лу је да ће се та кав од нос 

России: Стратегия восточных территорий, Москва, Институт русской 
цивилизации, 2008, стр. 61.

26 Драган Петровић, Демографска обележја савремене Русије, op. cit, стр. 128.
27 Юрий Голубчиков, Владимир Нестеренко, Будуще России. Четыре сценария, 

op. cit, стр. 119.
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за др жа ти и у бу дућ но сти. Ме ђу тим, де мо граф ски при ти сак 
из Сред ње Ази је, мо гао би да бу де сли чан ки не ском. Из у зев 
Ка зах ста на, ко ји ће за хва љу ју ћи знат ном бро ју сло вен ског 
жи вља има ти уме рен при род ни при ра штај (+11%), у нареднe 
че ти ри де це ни је, оста ле сред њо а зиј ске ре пу бли ке бе ле жи ће 
екс пло зи ван де мо граф ски раст – Кир ги стан (+54%), Та џи-
ки стан (+57%), Турк ме ни стан (+47%) и Уз бе ки стан (+38%).28 
Ка да до ђе „фа тал на“ 2050. го ди на, пет сред њо а зиј ских ре пу-
бли ка, пре ма прог но за ма Би роа, има ће укуп но 82,2 ми ли о на 
ста нов ни ка. Укуп ном де мо граф ском при ти ску са „ју га“, мо-
же да до при не се и Ав га ни стан, за ко га је пред ви ђе но да ће са 
тре нут них, пре ко 30 ми ли о на, 2050. го ди не, ско чи ти на чак 
81,9 ми ли о на ста нов ни ка! Ка ко ће, углав ном по лу пу стињ ске 
зе мље овог под руч ја, пре хра ни ти де се ти не ми ли о на сво јих 
жи те ља? Ка ко ће им вла де тих др жа ва обез бе ди ти би ло ка кав 
по сао и ег зи стен ци ју? Као и у ки не ском слу ча ју, ми гра ци ја 
на про сто ре РФ, и по го то во у ње не ур ба не цен тре, де лу је као 
део ре ше ња овог про бле ма. Илу стра ти ван је при мер Азер-
беј џа на ца (та ко ђе му сли ма на). Њих је, по по да ци ма азер беј-
џан ске ам ба са де, на те ри то ри ји РФ око 2,5 ми ли о на, а са мо 
у Мо скви и мо сков ској обла сти око 600 хи ља да. По зва нич-
ном по пи су – у це лој фе де ра ци ји укуп но 621 хи ља да (од то га, 
баш др жа вља на Азер беј џа на око 155 хи ља да).29 Овај по да так 
је по себ но ин те ре сан тан ако се зна, да цео Азер беј џан не ма 
ни пу них де вет ми ли о на ста нов ни ка!

Укр шта ње ло ших де мо граф ских по ка за те ља код пра во-
слав ног ру ског жи вља, ви со ког при ра шта ја до ма ћих му сли-
ма на и по ја ча не ми гра ци је му сли ман ских ма са из окол них 
зе ма ља, мо же да про из ве де ла га ну, али не по врат ну про ме ну 
ет нич ке и ре ли ги о зне струк ту ре ста нов ни штва Ру ске Фе де-
ра ци је. Аутор ски тан дем Го луб чи ков и Мна ца ка њан у „про-
во ка тив ној“ сту ди ји - „Исла ми за ци ја Ру си је: За бри ња ва ју ћи 
сце на ри ји бу дућ но сти“, на во ди, да се ме то да ма екс тра по ла-
ци је, при те ку ћим де мо граф ским тен ден ци ја ма, сти же до то-
га, да ће 2020. го ди не, у Ру си ји, од 130 ми ли о на жи те ља, 20 
ми ли о на би ти му сли ма ни (15% ста нов ни штва), 2050. го ди не, 
од 110 ми ли о на, му сли ма на ће би ти 30 ми ли о на (27%), а да ле-

28 Population Reference Bureau, 2008 World Population Data Sheet, оp. cit. р. 9.
29 Юрий Голубчиков, Владимир Нестеренко, Будуще России. Четыре сценария, 

op. cit, стр. 130.
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ке 2100. го ди не, од 90 ми ли о на ста нов ни ка Ру ске Фе де ра ци је, 
сва ки дру ги би ће му сли ман.30

Кар та бр. 2.
Зе мље у бли жем и да љем окру же њу Ру ске Фе де ра ци је 

ко је ће од ње 2100. го ди не има ти број ни је ста нов ни штво

Из вор: Вла ди мир Яку нин, Вар дан Баг да са рян, Сте пан Су ла шкин, 
Но вые тех но ло гии бо рь бы с рос сй ской го су дар ствен но стью, На уч ный 
эк сперт, Мо сква, 2009, стр. 153. 

Шта се де ша ва у др жа ви у ко јој ра сте удео му сли ма-
на? Отво ре но је о то ме про го во рио и но ви срп ски па три јарх 
Ири неј у раз го во ру за јед не но ви не. На пи та ње но ви на ра шта 
би по ру чио Ср би ма на Ко со ву и Ме то хи ји, па три јарх је пр во 
кон ста то вао да су они „по ста ли ма њи на у соп стве ној зе мљи“, 
да би он да из ја вио ка ко се от при ли ке зна „шта је фи ло зо фи ја 
и пси хо ло ги ја исла ма. Они ка да су у ма њем бро ју уме ју да се 
по на ша ју и да бу ду ко рект ни. Ка да по ста ну рав ни по бро ју, 
он да они већ ди жу гла ву, а ка да по ста ну над моћ ни и су пер-
и ор ни, чи не при ти сак или да се исе ле (ми сли се на не му сли-
ма не, прим. Н.В.) или да се при ђе њи ма. То је фи ло зо фи ја 
исла ма“.31 

30 Юрий Голубчиков, Рубен Мнацаканян, Исламизация России. Тревожные 
сценарии будуещго, Вече, Москва, 2005, стр. 180.

31 Дневни лист Блиц, среда 27. јануар, 2010, стр. 4. Доцније, Патријарх је у име 
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Син хро ни де мо граф ски при ти сак и пре се ља ва ње ми-
ли он ских ма са Ки не за и му сли ма на Сред ње Ази је и Кав ка-
за, мо гу би ти коб ни за ет нич ки, кул тур ни и ци ви ли за циј ски 
иден ти тет Ру си је – од пре те жно сло вен ске зе мље са пре о-
вла ђу ју ћим пра во сла вљем, она се мо же пре тво ри ти у по ље 
мул ти ци ви ли за циј ског укр шта ња, зе мљу без ја сног ду хов ног 
ли ка и иден ти тет ске ори јен та ци је. У те ри то ри јал ном сми слу, 
Си бир и Да ле ки ис ток би мо гли да бу ду из гу бље ни, а Ру си ја 
све де на у гра ни це до Ура ла.

Ко нач но, реч-две о Кав ка зу. Две ма ле хри шћан ске др-
жа ве – Гру зи ја (4,6 ми ли о на) и Јер ме ни ја (3,1 ми ли он), окру-
же не су са за па да, ју га и ис то ка, Тур ском (75 ми ли о на), Ира-
ном (72,2 ми ли о на) и Азер беј џа ном (8,7 ми ли о на).32 Код ова-
квих, већ при сут них по пу ла ци о них не сра зме ра, не ма сми сла 
и по тре бе да се го во ри о бу ду ћим де мо граф ским трен до ви ма. 
Тре нут но, су пар ни штва ове три ислам ске зе мље око ути ца ја 
и пре сти жа, те по де ла уну тар са мих му сли ма на на су ни те 
и ши и те, омо гу ћа ва ју Гру зи ји и Јер ме ни ји да ма не ври шу и 
ба лан си ра ју у ова квом, ге о по ли тич ки по сма тра но, крај ње не-
у год ном по ло жа ју. Ме ђу тим, уко ли ко би се јед ног да на рас-
це пи у „ислам ском аре а лу“ са ни ра ли, суд би не ове две зе мље 
би ле би крај ње не из ве сне. С об зи ром на већ ука за не не по-
вољ не де мо граф ске тен ден ци је у Ру си ји, ве ли ко је пи та ње 
ко ли ко би она, као тра ди ци о нал ни за штит ник хри шћа на на 
Кав ка зу, има ла сна ге и мо ћи да се ан га жу је око очу ва ња њи-
хо вог су ве ре ни те та и пу ке ег зи стен ци је. 

По глед у бу дућ ност
Хо ће ли за и ста јед ног да на не ста ти „пра во слав на ци ви-

ли за ци ја“, не у до слов ном сми слу, већ као ре спек та бил на за-
јед ни ца на ро да, на ко је је у кул тур ном сми слу пре суд но ути-
ца ла Ви зан ти ја, ко ји де ле иста вер ска уве ре ња и ре ла тив но 
хо мо ге ну те ри то ри ју од Ја дра на до Вла ди во сто ка, и од Кри та 
до Мур ман ска? Од го вор би мо гао да бу де, и да, и не. 

Уко ли ко се оства ре пред ви ђа ња Би роа за по дат ке о по
пу ла ци ји, и до ђе се до опи са не тач ке де мо граф ског опа да ња, 
пут ка ам би су је ши ром отво рен. Не са мо за то што ће пра во-

политичке коректности упутио извињење муслиманима у Србији који су се 
осетили „прозваним“. Међутим, суштински, свој исказ није порекао.

32 Population Reference Bureau, 2008 World Population Data Sheet, оp. cit. р. 8-9.
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сла ва ца у по ре ђе њу са му сли ма ни ма или Ки не зи ма би ти ису-
ви ше ма ло, и за то што ће ових би ти из у зет но мно го, већ пре 
све га за то, што ће ста ро сна струк ту ра би ти та ко не по вољ на, 
да ће сва ки по пу ла ци о ни опо ра вак би ти ско ро не из во дљив. За 
„пра во слав ну ци ви ли за ци ју“, нај те же би по сле ди це но си ло 
де мо граф ско „сур ва ва ње“ Ру са (по мно го пе си ми стич ни јим 
про це на ма, 2050-ту го ди ну до че ка ће са мо 99 ми ли о на ста-
нов ни ка Ру си је – пред ви ђе ни по пу ла ци о ни пад из ме ђу 2005. 
и 2050. го ди не, кре ће се око 31%),33 ко ји би мо гли оста ти без 
чи та ве те ри то ри је ис точ но од Ура ла, или са мо са фор мал ним 
су ве ре ни те том над њом, док би европ ски део био про ша ран 
све број ни јим му сли ман ским и оста лим не пра во слав ним ен-
кла ва ма (ра зно вр сне про те стант ске и син кре ти стич ке сек те). 
Про стор европ ске Ру си је, Укра ји не и Бе ло ру си је, мо гао би да 
оста не и да ље, ком пакт но „пр во слав но ге о по ли тич ко је згро“, 
али би у де це ни ја ма на кон 2050. го ди не, и та област мо гла да 
тр пи ве ли ке спољ не при ти ске са ис то ка, ју га и за па да, као и 
из ну тра, од не пра во слав них за јед ни ца. У си ту а ци ји опи са ног 
ви ше стра ног пре син га, мо гло би се по но ви ти жа ло сно ис ку-
ше ње Ви зан ти на ца, да се кроз уни ју са Ри мо ка то лич ком цр-
квом (ге о по ли тич ким За па дом тог вре ме на), спа си ца ре ви на 
од осман ске на је зде. Да нас, тој са бла жњи вој иде ји под ле жу 
мно го број ни „пра во слав ни атлан ти сти“, ко ји се на да ју, да би 
ин те гра ци ја у за пад ни ци ви ли за циј ски аре ал би ла спа со но-
сно ре ше ње за ви ше стру ке ег зи стен ци јал не иза зо ве. При то-
ме, за бо ра вља ју на не ко ли ко чи ње ни ца.

И За пад па ти од из ра зи тог де мо граф ског опа да ња, с 
тим што су симп то ми ма ње ви дљи ви због ме ха нич ког при-
ли ва ста нов ни штва и знат но ве ћег при ра шта ја до се ље нич-
ких за јед ни ца (пре све га му сли ма на). Из у зев пре ко о ке ан ских 
Сје ди ње них Др жа ва, је ди не пре о ста ле су пер си ле, оста ле за-
пад не зе мље, све ће ма ње у бу дућ но сти пред ста вља ти зна чај-
не вој не чи ни о це. Не ка да су Ве ли ка Бри та ни ја, Фран цу ска, 
Шпа ни ја и Пор ту га ли ја осва ја ле чи та ве кон ти нен те, док да-

33 Richard Jackson, Neil Howe with Rebecca Strauss & Keisuke Nakashima, The 
Graying of the Great Powers: Demography and Geopolitics in the 21st Centu
ry, op. cit., p. 149. У овој студији се барата са још екстремнијим цифрама 
у погледу бројности руске популације 2050. године – 88 или 77 милиона, 
„захваљујући“ непромењеним стопама смртности и утицају AIDS-a. Ипак, 
чини се, да су овакве процене претеране.
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нас упу ћу ју, у по ре ђе њу са бро јем ста нов ни ка, из ра зи то ма ле 
кон ти ген те тру па у Ав га ни стан – у рат ко ји не но си ни ка кве 
зна чај ни је људ ске гу бит ке, већ са мо тра жи ма сов но ан га жо-
ва ње, фи нан сиј ска сред ства и ду го трај ну из др жљи вост. У 
НА ТО-у, са ве зу ко ји об у хва та не ко ли ко сто ти на ми ли о на ста-
нов ни ка, „парт не ри“ се над гор ња ва ју око сла ња 500 вој ни ка 
ма ње или ви ше, на ав га ни стан ски фронт. Пред крах Ви зан-
ти је, Рим је од „ши зма ти ка“ тра жио ду хов ну пот чи ње ност, 
а за уз врат је ну дио вој ну за шти ту. Уме сто де се ти на хи ља да 
рат ни ка, не по сред но уочи па да Кон стан ти но по ља, у град је 
упло ви ло 700 Ђе но вља на. У бу дућ но сти, За пад мо жда не би 
тра жио та кву вр сту под ре ђе но сти од зе ма ља „пра во слав не 
ци ви ли за ци је“, већ ону ге о по ли тич ке и ге о е ко ном ске при ро-
де, али као и пре не ко ли ко сто ти на го ди на, пи та ње је да ли 
би мо гао (и хтео) да ис пу ни свој део оба ве за.

По ред то га, ка ко је и сам Хан тинг тон твр дио, упра во ће 
се За пад су о чи ти са иза зо вом ко ји ће му по ста ви ти ислам ско-
кон фу чи јан ски са вез у бор би за гло бал ни при мат. У том сми-
слу, за пад не зе мље би мо гле да на ве ду Ки ну и ислам ски свет, 
да век то ре сво је ге о по ли тич ке екс пан зи је усме ре, уме сто ка 
ње му, на „пра во слав ну ци ви ли за ци ју“ ко ја је иона ко ма ло-
број ни ја и сла би ја. Та је стра те ги ја већ ис про ба на на Бал ка ну 
де ве де се тих го ди на про шлог ве ка. Да би амор ти зо ва ле ве ли-
ко не за до вољ ство му сли ман ског све та због по др шке Изра е-
лу, и ак ци је про тив Ира ка, Сје ди ње не Др жа ве су уз аси стен-
ци ју дру гих за пад них зе ма ља, „да ро ва ле“ му сли ма ни ма у 
Бо сни и Хер це го ви ни не ре шен ре зул тат у ра ту (ко ји би ина че, 
без те по мо ћи из гу би ли) и це ло ви ту др жа ву, док су агре си-
јом 1999. го ди не, про тив Ср би је и доц ни јим ди пло мат ским 
при зна њем, Ал бан ци ма-му сли ма ни ма на тзв. Ко со ву, та ко ђе 
по кло ни ли „др жа ву“. Реч ју, За пад би у гло бал ном од ме ра ва-
њу сна га са Ки ном и ислам ским све том, мо гао да се по слу жи 
„пра во слав ним зе мља ма“ као пла те жним сред ством за ме ђу-
соб но из рав на ва ње ге о по ли тич ких ра чу на. 

 Вра ти мо се прог но за ма. Уко ли ко се оства ре спо ми ња-
на де мо граф ска пред ви ђа ња, „пра во слав на ци ви ли за ци ја“ 
би ла би на ма пи све та пре по зна тљи ва на про сто ру од Кар-
па та до Ура ла, и од Цр ног мо ра до Се вер ног ле де ног оке а на. 
Сво је вр сни ма ли „џе по ви“ или „на став ци“, мо гли би да оп-
ста ну на Бал ка ну и Кав ка зу. На кон 2050. го ди не, исто вре ме-
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но би се од ви ја ли де по пу ла ци ја и гу бље ње те ри то ри ја, јер би 
„инер ци ја иш че за ва ња“ по ста ла то ли ко ја ка, да прак тич но 
ни шта не би мо гло да је за у ста ви. 

С дру ге стра не, уко ли ко би се на ред них го ди на, у зе-
мља ма „пра во слав не ци ви ли за ци је“ де си ла „мен тал на ре во-
лу ци ја“ и ство рио кон сен зус у ко рист жи во та, бу дућ но сти и 
про ду жет ка вр сте – он да би да те прог но зе мо гле да бу ду опо-
врг ну те. Из са да шње пер спек ти ве, шан се за та кав пре о крет, 
за сво је вр сну „кон зер ва тив ну ре во лу ци ју“ ко ја ће ста ви ти 
ко лек тив из над по је дин ца, ве ру из над сум ње, и са мо по жр-
тво ва ње из над ужи ва ња и его и зма, су сла ба шне. Али, исто-
ри ја је пу на из не на ђе ња и чо век се из два ја из све та при ро де 
по сво јој сло бо ди, и мо ћи да ауто ном но по кре ће ини ци ја ти ве 
и ства ра пре о кре те.

Ве ли ки успех би био са мо ка да би се са да шње ци фре 
очу ва ле за че ти ри де це ни је. На кон 2050. го ди не, мо гло би се 
кре ну ти у ла ган, али не за др жљив раст ста нов ни штва. До та-
да, зе мље „пра во слав ног кру га“ би ће сва ка ко у по зи ци ји ап
со лут не стра те гиј ске па сив но сти – са ме не ће мо ћи да пред-
у зи ма ју би ло ка кву озбиљ ни ју ини ци ја ти ву за рад по бољ ша-
ња вла сти те ге о по ли тич ке си ту а ци је. Мо ра ће да че ка ју, и да 
се на да ју не во ља ма по тен ци јал них опо не на та – да ће се ре ци-
мо на Бал ка ну, из ме ђу са мих Ал ба на ца из ро ди ти кон фликт 
по пле мен ској, кла нов ској и ре ги о нал ној осно ви, да Тур ска 
не ће ни ка да па ци фи ко ва ти Кур де, да ће се Ки на ори јен ти са ти 
на екс пан зи ју пре ма Па ци фи ку и при то ме тр пе ти зна тан от-
пор дру гих ак те ра, да ће се сред њо а зиј ске др жа ве су ко би ти 
око рет ких во де них ре сур са, да ће све њих за јед но убр за но 
пот чи ни ти за пад њач ки по тро шач ки мен та ли тет, што ће во-
ди ти оштром па ду на та ли те та, по ве ћа ној со ци јал ној па то ло-
ги ји и дру гим де ви ја ци ја ма...

Та ко ђе не би тре ба ло пот це ни ти мо гу ћу озло је ђе ност 
Ки не и ислам ског све та аро ган ци јом За па да, и у из у зет ним 
мо мен ти ма, на так тич ком ни воу, ва ља ло би са тим ци ви ли-
за ци ја ма пак ти ра ти, ус пут не тро ше ћи ни људ ске, ни ма те-
ри јал не ре сур се, већ са мо „за па љи ву ре то ри ку“. Дру гим 
ре чи ма, тре ба ло би чи ни ти баш оно што би по ку шао За пад 
– на во ди ти њи хо ву мо гу ћу агре си ју не на се бе, већ на не ког 
дру гог.
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У ме ђу вре ме ну, Би ро је об ја вио нај но ви је про це не (2009 
World Po pu la tion Da ta She et), ко је де лу ју не што уте шни је за 
„пра во слав ну ци ви ли за ци ју“. Бу гар ски ми нус би ће ре ци-
мо, „са мо“ 22%, па ће на вод но, Бу гар ска до че ка ти по ло ви-
ну овог ве ка са 5,9  ми ли о на ста нов ни ка. Бе ло ру си ће би ти 
број ни ји за 700.000 жи те ља, Ру му ни за ми ли он, Укра јин ци 
за два, а жи те ља Ру си је би ће чак се дам ми ли о на ви ше, не го 
што је Би ро пред ви део у прет ход ној пу бли ка ци ји. Све у све-
му, „по ме ра ње“ од 10-11 ми ли о на у ко рист „пра во сла ва ца“. 
Уз то, уме сто по ра ста (+11%), у Ал ба ни ји, аме рич ки ин сти-
тут пред ви ђа ду го ро чан пад (-11%). Али, док је у прет ход ној 
сту ди ји пред ска за на тур ска по пу ла ци о на стаг на ци ја за пе ри-
од 2025-2050. (по раст од све га ми ли он ста нов ни ка), у но ви јој 
прог но зи, за исти пе ри од, пред ви ђен је тур ски де мо граф ски 
раст од 87,4 на чак 97,4 ми ли о на ста нов ни ка!34 Ки не за ће би-
ти исти број као у ра ни јој сту ди ји. И му сли ма на у Сред њој 
Ази ји би ће ви ше не го што је пре прог но зи ра но. Тзв. Ко со во 
оста је на истих пред ви ђе них 3,2 ми ли о на жи те ља. Уз све мо-
ди фи ка ци је и раз ли ке у од но су на прет ход ну сту ди ју Би роа, 
ба зич не де мо граф ске дис про пор ци је на ште ту пра во сла ва ца 
оста ју исте или слич не, а са мим тим и хи по те тич ке ге о по ли-
тич ке по сле ди це. Оно што је са свим си гур но, је сте то да ће 
овај век за „пра во слав ну ци ви ли за ци ју“ би ти вре ме иза зо ва, 
ис ку ше ња и не из ве сно сти. И на рав но, од лу ке. Из бор је вр ло 
јед но ста ван – оп ста ја ње или иш че за ва ње.
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Ne boj ša Vu ko vić

ONE CI VI LI ZA TION LESS IN HUN TING TON’S 
UNI VER SE? –DE MO GRAP HIC CHAN GES 
AND GE O PO LI TI CAL СON SE QU EN CES

Sum mary

The pa per pre sents and analyses un fa vo u ra ble de mo grap
hic trends in the cоuntries which Ame ri can po li ti cal sci en tist Sa
muel P. Hun ting ton on ce clas si fied as the Or to dox Chri stian Ci
vi li za tion. Ad di ti o nally, it pre sents so me pre dic ti ons on pos si ble 
ne ga ti ve ge o po li ti cal con se qu en ces of pro ces ses of de po pu la tion 
in the Bal kans and Rus sia (Eura sia) for the pe o ples be lon ging to 
that ci vi li za tion. The pa per sug gests that wit hin the pe riod bet
we en 2008 and 2050, the na ti ons that ma ke up the Or to dox Chri
stian Ci vi li za tion co uld be ex po sed to sig ni fi cant de mo grap hic 
pres su re from the area of Isla mic and Con fu cian ci vi li za ti ons. 
Ge o po li ti cal con se qu en ces wo uld be as fol lows: in cre a se of spa
ce un der po li ti cal con trol of the Al ba ni ans, de ve lop ment of di rect 
con tact bet we en Al ba nia and Tur key, loss of Si be ria and Far East 
by Rus si ans, prompt in cre a se of the Mu slims in the po pu la tion of 
Rus sia.
Key words: ci vi li za tion, de mo graphy, ge o po li tics, ort ho dox Chri

sti a nity


