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1.СРБИИСРПСКЕЗЕМЉЕНАПРЕЛОМУ
20.И21.ВЕКА–ПРОСТОРНИРАЗМЕШТАЈ

ИИСТОРИЈСКОГЕОПОЛИТИЧКИ
УЗРОЦИРАСРБЉИВАЊА

Pо јам српске земље ко ри стио се до Пр вог светског рата ради 
дефинисања целокупног етно-историјског српског простора. 

То је имало посебан значај од почетка 19. века када је почео 
процес ослобађања и осамостаљивања управо оне области јужно 
од Саве и Дунава где је средином 15. века средњовековна Србија 
престала да постоји и пала под османску власт. Употребом тога 
појма потенцирало се да је српска географска целина много 
пространија од територијалног опсега тадашње Србије (1804-
1914). Стварањем Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (потоње 
Југославије), термин српскеземљеје готово нестао из употребе не 
само да то не би иритирало Словенце и Хрвате, већ да би уступило 
место промовисању тзв. интегралног Југословенства. Накратко, 
као „птица Феникс“, појам се појавио почетком југословенске 
катаклизме 1990-их го ди на, али је по но во по ти снут. Као ап сурд ни 
ком про мис, да нас се по јам српскеземљеко ри сти у хим ни Ср би је 
„Бо же прав де“, где је по слу жио као за ме на за српскогКраљака ко би 
се по тен ци ра ло да зе мља ни је мо нар хи ја, већ ре пу бли ка. Али, из-
у зи ма ју ћи малобројне стручњаке махом из реда антропогеографа, 
историографа, етнографа и лингвиста, данас готово нико не зна 
шта су срп ске зе мље, ко ји су њи хо ви про стор ни га ба ри ти и где им 
се налазе границе. Упркос томе, српске земље и даље су не само 
квантитативно највећи, него и по свом геополитичком положају 
најзначајнији чинилац у веома важном географском простору 
Балканског полуострва и Панонске низије.

Пропагандне манипулације великих сила заинтересованих 
за балканске територије „болесника на Босфору“ после Велике 
источне кризе, експанзионистички национални пројекти српских 
суседа и различити, обично пристрасни и сензационалистички 
(псеудо)научни приступи, често су етничку структуру Балкана 
представљали на тенденциозно погрешан начин. Међутим, крајем 
19. и почетком 20. века у српском народу свест о просторним 
обрисима сопственог националног простора била је прилично 
јасна. Иако тек у формирању, слој српске инте ли ген ци је по се до вао 
је зна ње где се на ла зе апрок си ма тив не ме ђе срп ских зе ма ља, а ге о-
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гра фи, кар то гра фи, исто ри ча ри, пе сни ци и дру ги то су пре зен то ва-
ли и по пу ла ри са ли у сво јим ра до ви ма. Ни је би ла рет ка по ја ва и на-
ци о нал но-ро ман ти чар ских, а не ка да мак си ма ли стич ких при сту па, 
ка кав је, на при мер, онај исто ри ча ра и пу то пи сца Ми ло ша Ми ло је-
ви ћа, при ка зан на „Исто риј ско-ет но граф ско-ге о граф ској ма пи Ср-
ба и срп ских (ју го сло вен ских) зе ма ља у Тур ској и Аустро у гар ској“ 
из 1873. го ди не. Ипак, апрок си ма тив не гра ни це срп ских зе ма ља 
мо гле су објек тив ни је да се утвр де на осно ву кар те „Ср би ја“ Ми-
лој ка Ве се ли но ви ћа из 1887. го ди не:1) на ис то ку, сред њи ток ре ке 
Мо риш – Ђер дап – Лом-па лан ка (или Ис кр) – Стру ма – Хал ки ди-
ки; на ју гу, Хал ки ди ки – Со лун ско за ле ђе – Шкум ба (или Ма ћа); на 
за па ду и се ве ро за па ду, Ја дран ско мо ре – се ве ро за пад ни Ве ле бит – 
Ку па – Са ва – Ило ва – Дра ва; на се ве ру, Дра ва – Ме чек – Мо риш.2)

Ре ла ти ви за ци ју пра вог про стор ног оп се га срп ских зе ма ља ар-
ти ку ли са ла је Аустро-угар ска, ко ја је, пла си ра ју ћи те зу о „ве ли-
ко срп ској опа сно сти“, при кри ва ла соп стве ни екс пан зи о ни зам и 
оправ да ва ла угње та ва ње Ср ба уну тар „двој не мо нар хи је“. То је 
по ста ло ве о ма из ра же но по сле на сил не ди на стич ке сме не у Ср би-
ји 1903. го ди не и пре у сме ра ва ња ње не спољ но по ли тич ке ори јен та-
ци је од цен трал но е вроп ске ка за пад но е вроп ској. Усле ди ли су ре-
зул та ти про ме ње не „дру штве не ат мос фе ре“: чак и ауто ри та тив ни 
срп ски ин те лек ту ал ци (ма хом шко ло ва ни у Бе чу, Пе шти, Гра цу...!) 
по че ли су да до во де у пи та ње при пад ност срп ству по ка то ли че них, 
исла ми зо ва них, ма ђа ри зо ва них и по ар ба на ше них Ср ба, те да ста-
нов ни штву не ких обод них срп ских обла сти њи хо ву ре ги о нал но-ге-
о граф ску при пад ност по и сто ве ћу ју са не-срп ским ет но-на ци о нал-
ним иден ти те том. Ка да је иде ју све срп ског ује ди ње ња, што би био 
ло ги чан ин те гра ци о ни ре до след, за ме ни ло спро во ђе ње „ју го сло-
вен ског про гра ма“, као пре ко ред не ин те гра ци је пред по че так, за 
вре ме и по сле Пр вог свет ског ра та, усле ди ло је „при ла го ђа ва ње“ 
ствар но сти и на уч них исти на но вим по ли тич ким по тре ба ма. Чак 

1) Ми лој ко В. Ве се ли но вић, „Ге о граф ско-ет но граф ски пре глед Ма ће до ни је и Ста ре Ср-
би је с кар том“, Браство, бр. 1, Бе о град, 1887, стр. 186-205. 

2) На зна че не гра ни це су апрок си ма тив не и пред ста вља ју ре зул тан ту гра ни ца из раз ли чи-
тих из во ра (нај бли жа је ва ри јан ти са кар те М. Ве се ли но ви ћа). У ства ри, ме ђе срп ских 
зе ма ља су зо нал не, кон такт не са су сед ним бал кан ским на ро ди ма. Уну тар срп ског про-
сто ра би ло је ма њих или ве ћих ен кла ва не-срп ског ста нов ни штва, али и у окви ри ма 
те ри то ри ја су се да на ла зи ле су се ма ње срп ске обла сти. Та ко ђе, мно го про стра ни је не го 
да нас би ле су обла сти на се ље не на ци о нал но нео форм ље ним ет нич ким ма са ма (на при-
мер, Шо плук). Де таљ но о ди ле ма ма зо нал них ме ђа срп ских зе ма ља ви де ти у: Ми ло-
мир Сте пић, Српскопитање–геополитичкопитање, Јан тар-гру па, Бе о град, 2004, стр. 
223-235.
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и Јо ван Цви јић, не у пит ни ге о граф ски и ет но граф ски по зна ва лац 
Бал ка на, ап сурд ној иде ји „јед ног, а тро и ме ног на ро да по зна тог под 
име ном Ју жни Сло ве ни или Ју го сло ве ни“3) да ру је лич ни до при-
нос – обра зла же на вод но по сто ја ње и кар то граф ски пред ста вља не 
са мо тзв. МакедонскеСловене (ју жно од ли ни је Охрид – При леп 
– Ов че по ље), већ и тзв. СрбоХрвате, ко је чи некатолички,грко
православни,муслиманскииалбанизовани.4)

Упр кос раз ли чи тим схва та њи ма те ри то ри јал но сти срп ских 
зе ма ља, оне оста ју нај про стра ни је и ге о по ли тич ки нај бо ље по зи-
ци о ни ра не на Бал ка ну. Сто га исто риј ско-ге о по ли тич ка кон стан-
та је сте да ве ли ке си ле (пр вен стве но За па да), во ђе не соп стве ним 
ин те ре си ма, на сто је да срп ски чи ни лац др же под кон тро лом, не 
до зво ља ва ју ћи му да се по ли тич ки-те ри то ри јал но кон сти ту и ше у 
сво јим пра вим исто риј ско-ге о граф ским и ет но-про стор ним гра ни-
ца ма. Раз лог је спре ча ва ње мо гућ но сти да та ква срп ска на ци о нал-
на др жа ва по ста не ре ла тив но ауто но ман и ре спек та би лан су бјект 
на ју го и сто ку Евро пе где се укр шта ју њи хо ви век то ри ин те ре са и 
пре кла па ју сфе ре ути ца ја, те су че ља ва ју са ру ским и де ли мич но 
тур ским. Сход но то ме, фор ми ра ју ћи спе ци фич ну „сим би о зу ин те-
ре са“ са срп ским су се ди ма и њи хо вим ве ли ко др жав ним ам би ци ја-
ма, пре тен ден ти на кон тро лу Бал ка на на сто је да што ви ше де мо-
граф ски осла бе срп ске зе мље и на род, про стор но фраг мен ти ра ју 
и ре ду ку ју срп ске те ри то ри је, те све о бу хват но сма ње ка па ци тет 
срп ских чи ни ла ца „твр де“ и „ме ке“ мо ћи. Тај све о бу хва тан про-
цес је сте расрбљивањеБалкана, а као ње гов крај њи ге о по ли тич ки 
ре зул тат тре ба ло би да на ста не ве штач ки ус по ста вље на рав но те жа 
(не)мо ћи на Бал ка ну и та кво ста ње где срп ски фак тор не би мо гао 
по ре ме ти за ми сли моћ них у „бал кан ском ге о по ли тич ком чво ру“.

2.НАЧИНИРАСРБЉИВАЊАБАЛКАНА
ТОКОМ20.ИПОЧЕТКОМ21.ВЕКА

У ге о по ли тич ком сми слу, про цес ра ср бљи ва ња угро жа ва срп-
ске зе мље са свих стра на. Са за па да и се ве ро за па да нај о чи глед ни је 
је спро во ђен у обла сти ма не ка да шње Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не 
(За пад на Сла во ни ја, Ба ни ја, Кор дун, Ли ка, Дал ма ци ја) и ви со ко-

3) Гру па ауто ра, Историја српскогнарода, ше ста књи га, дру ги том, Срп ска књи жев на 
за дру га, Бе о град, 1983, стр. 236-237.

4) Ви де ти: Jo van Cvi jić, “Et no grap hic Map of the Bal kan Pe nin su la”, TheGeographicalRevi
ew, vol. V, № 5, The Ame ri can Ge o grap hi cal So ci ety, New York, 1918. 
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кра ји шким де ло ви ма ам пу ти ра ним од пред деј тон ске Ре пу бли ке 
Срп ске, те још за пад ни јим срп ским „остр ви ма“ (Бе ла Кра ји на у 
Сло ве ни ји, Жум бе рак, Гор ски Ко тар, Ка пе ла и би ло гор ско-кал-
нич ка област у Хр ват ској). Из се вер ног сме ра из ло жен је фи зич-
ко ге о граф ски, ре ли гиј ско-ци ви ли за циј ски и ге о по ли тич ки „бри сан 
про стор“ рав ни чар ских, па нон ских срп ских обла сти, пр вен стве но 
Ба ра ња и Сла во ни ја, али све ви ше и пер фид ни је – Бач ка, Ба нат 
и Срем. На ис точ ној стра ни, упр кос ду го трај не по ли тич ке гра ни-
це пре ма Ру му ни ји и Бу гар ској, ко ја се вре ме ном пре тво ри ла и 
у оштру ет нич ку ме ђу, на ста вље ни су ра ни ји и по ја ви ли се но ви 
на чи ни ра ср бљи ва ња уну тар те ри то ри је Ср би је. У ју жном „ква-
дран ту“ ра ср бљи ва ње је би ло нај ин тен зив ни је и те ри то ри јал но 
нај о бим ни је упра во за то што се ра ди о исто риј ски, кул тур но-ци-
ви ли за циј ски, др жа во твор но, еко ном ски и ге о по ли тич ки кључ ним 
обла сти ма срп ских зе ма ља – Ста рој Ср би ји (Ра шка област, Ко со во 
и Ме то хи ја и да на шња БЈР Ма ке до ни ја), Цр ној Го ри, Ду бров ни-
ку и Хер це го ви ни. Иако су нај ви ше из ло же не, тим де струк тив ним 
про це сом ни су угро же не са мо обод не зо не срп ских зе ма ља, већ 
на спе ци фи чан на чин и цен трал не обла сти са ме са вре ме не Ср би је 
(Бе о град, Шу ма ди ја...).5) Упо ре до са про стор ном све о бу хват но шћу, 
су шти ну про це са ра ср бљи ва ња, а на ро чи то ње го ву кон кре ти за ци-
ју, од ли ку је ви ше ди мен зи о нал ност. Срп ске зе мље, ин те грал но по-
сма тра но, пред мет су де ло ва ња ску па раз ли чи тих „си ла ра ср бљи-
ва ња“.

2.1.Физичкоуништавање

Ма сов не људ ске жр тве то ком ви ше ве ков не оку па ци је и у осло-
бо ди лач ким ра то ви ма то ком 19. и 20. ве ка де сет ко ва ле су срп ски 
на род. У Пр вом и Дру гом срп ском устан ку за осло бо ђе ње ма ле не 
Ср би је жи вот је да ло око 150.000 љу ди. Од рат них гу би та ка то ком 
„ка та стро фал ног срп ског 20. ве ка“ срп ски на род ни ка да ви ше ни је 
мо гао да се опо ра ви. У два бал кан ска ра та 1912-13. го ди не по ги ну-
ло је око 220.000 Ср ба. Пра ви де мо граф ски ко лапс усле дио је у Пр-
вом свет ском ра ту, у ко ме је Ср би ја има ла 1,25 ми ли о на по ги ну лих, 
што је 28% укуп ног ста нов ни штва!6) По сле ра та оста ло је и сто ти-

5) Ми ло мир Сте пић, „Ко сов ско-ме то хиј ска ка ри ка ра ср бљи ва ња Бал ка на – мо гу ћи епи-
лог и ње го ве ге о по ли тич ке по сле ди це“, Гласник, св. LXXXV, бр. 1, Срп ско ге о граф ско 
дру штво, Бе о град, 2005, стр. 188.

6) Од свих зе ма ља уче сни ца у Пр вом свет ском ра ту Кра ље ви на Ср би ја, са 28%, би ла 
је пр ва по про цен ту ал ном уче шћу жр та ва у укуп ном ста нов ни штву (на дру гом ме-
сту је Фран цу ска са 10,5%). Од укуп ног бро ја смрт но стра да лих 1/3 су би ли вој ни ци 
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не хи ља да ин ва ли да и си ро ча ди, ко је су ма хом из др жа ва ле њи хо ве 
ра том ис цр пље не и си ро ма шне по ро ди це. По ред ди рект них жр та-
ва, у по сред не срп ске де мо граф ске гу бит ке тре ба ло би ура чу на-
ти и не ро ђе ну де цу ко ју би имао стра да ло, ма хом ре про дук тив но 
ста нов ни штво. Та ко осла бље не срп ске по пу ла ци о не по тен ци ја ле 
до дат но су ума њи ли огром ни гу би ци у Дру гом свет ском ра ту, ко ји, 
иако ни су пре ци зно утвр ђе ни, сва ка ко су ве ћи од 1 ми ли он пра-
во слав них Ср ба. Ме ђу њи ма по но во су ве ћи на ци ви ли, углав ном 
стра да ли у ма сов ним, план ским и на зло чи нач ки на чин из ве де ним 
ма сов ним фи зич ким уни шта ва њи ма у Не за ви сној Др жа ви Хр ват-
ској. И крај 20. ве ка Ср би су до че ка ли са број ним људ ским жр тва-
ма (још тач но не у твр ђе ним) услед рат ног „раз би-рас па да“ Ју го сла-
ви је. Сви ови гу би ци ни су има ли са мо кван ти та тив не (ну ме рич ке), 
већ и ква ли та тив не раз ме ре јер су Ср би оста ли ве ћи ном без мла-
дог, ре про дук тив ног и рад но-спо соб ног ста нов ни штва. У оба свет-
ска ра та де сет ко ва на је срп ска ин те лек ту ал на ели та, што је оста ви-
ло да ле ко се жне и све о бу хват не по сле ди це. Обод не срп ске обла сти 
од из у зет ног ге о по ли тич ког зна ча ја, де мо граф ски су де сет ко ва не 
и про стор но про ре ђе не, те на тај на чин по ста ле отво ре не за ин-
фил тра ци ју не-срп ских на ро да и про ме ну на ци о нал не струк ту ре. 
Исто вре ме но, срп ски су се ди су да ле ко ма ње стра да ли, те за др жа ли 
и по ве ћа ли де мо граф ске по тен ци ја ле, до би ја ју ћи, та ко, шан су не 
са мо за ет но-про стор ну, већ и за ге о по ли тич ку екс пан зи ју.

2.2.Негативанприродниприраштај

Срп ски на род је још 1980-их го ди на ушао у пе ту фа зу де мо-
граф ске тран зи ци је, тј. у ста ње не га тив ног при род ног при ра шта ја 
(ве ћи мор та ли тет од на та ли те та). Де мо гра фи су то еуфе ми стич ки 
на зва ли „са вре ме ним ти пом ре про дук ци је ста нов ни штва“, иако се 
ре ал но ра ди о да ле ко од ма клом про це су „са мрт ног роп ца на ци-
је“. Са мо у Ср би ји го ди шње ви ше од 40.000 осо ба ви ше умре не го 
што се ро ди. То је по сле ди ца ду го го ди шње иде о ло шко-по ли тич ки 
спро во ђе не псе у до мо дер ни за ци је дру штва, ко ја је до ве ла до ин ду-
ко ва ног „ис пум па ва ња на ци о нал не жи вот не енер ги је“ и гу ше ња 

(402.000), а чак 2/3 ци ви ли (845.000). Са мо у епи де ми ји ти фу са 1914-15. го ди не умр ло 
је 360.000 љу ди. Ви де ти у: Алек сан дар Не док, Ми ли сав Се ку лић, „Епи лог Пр вог свет-
ског ра та у број ка ма“, Војносанитетскипреглед, vol. 65, suppl, 2008, Упра ва за здрав-
ство Сек то ра за ма те ри јал не ре сур се МО Ср би је, Бе о град, 2008, стр. 98-100. (Збор ник 
ра до ва са на уч ног ску па „Срп ски вој ни са ни тет 1917-1918“, одр жа ног на ВМА у Бе о-
гра ду 31. ок то бра 2008; Алек сан дар Не док, Бра ни слав По по вић, ур.)
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при род ног по ри ва срп ског на ро да за са мо об на вља њем. Да кле, ни је 
тач но да су глав ни узро ци ни ског срп ског на та ли те та и енорм ног 
бро ја ве штач ких пре ки да труд но ће – пре те жно еко ном ски (си ро-
ма штво). Кључ ни раз лог је про цес бр зе, ма сов не и ха о тич не ин ду-
стри ја ли за ци је и ур ба ни за ци је, ко ји је пра ти ло не кри тич ко при хва-
та ње „за пад них вред но сти“ (ин ди ви ду а ли зам, кон зу ме ри зам, са-
мо жи вост, кон фор ми зам, обез ду хо вље ње, ла жна иде о ло ги ја људ-
ских пра ва...). Из то га је про ис те кла на вод на еман ци па ци ја срп ске 
же не, ко ја све ма ње же ли ви ше дет ну по ро ди цу, већ „обра зо ва ње“, 
„ка ри је ру“, „кул ту ру“, „про вод“, „ин те лек ту ал но са мо по твр ђи ва-
ње“, „жен ска пра ва“... Ствар ност је по твр ди ла да М. ван Кре велд, 
ис так ну ти вој ни исто ри чар и те о ре ти чар др жа ве, про фе сор Хе-
бреј ског уни вер зи те та у Је ру са ли му и Лон дон ске шко ле еко но ми је, 
има пра во ка да твр ди: „рав но прав ност по ло ва је фор ма на ци о нал-
ног са мо у би ства; фе ми ни за ци ја дру штва пра ви ве ли ки про блем.“7) 
Све то до ве ло је до ет но-про стор ног де ба лан са – ве ћи део срп ских 
зе ма ља, на ро чи то пла нин ске, по гра нич не и кон такт не, по ста ју 
„пре де ли се дих гла ва“ и „де мо граф ске пу сти ње“, док су про сто ри 
срп ских су се да, пр вен стве но ислам ских (Ар ба на си, м(М)усли ма-
ни/Бо шња ци, Ро ми), и да ље по пу ла ци о но ви тал ни и екс пан зив ни. 
Ге о по ли тич ке кон се квен це су не ми нов не.

2.3.Емиграционопустошењепростора

 Ду го трај не, си сте мат ске и про стор но ди фе рен ци ра не срп ске 
се о бе те мељ но су про ме ни ле де мо граф ску сли ку срп ских зе ма ља. 
Не ко ли ко ти по ва ми гра ци ја то ме је нај ви ше до при не ло. Услед при
нуднихмиграција Ср би су го то во ели ми ни са ни ка ко из цен трал не 
исто риј ско-ге о по ли тич ке обла сти Ср би је (Ко со во и Ме то хи ја), та-
ко и из за пад не обод не срп ске зо не (не ка да шња Ре пу бли ка Срп-
ска Кра ји на) и сре ди шта Ди нар ске обла сти (са да Фе де ра ци ја БиХ). 
Овај тип ми гра ци ја очи глед но је имао ге о по ли тич ки мо тив – да 
се из вр ши „ет но-про стор на суп сти ту ци ја“ Ср ба не-Ср би ма и та ко 
узур пи ра део аутен тич них срп ских зе ма ља. Миграције селоград 
ис пра зни ле су пла нин ске, по гра нич не и по љо при вред не кра је ве, 
а на пу ни ле гра до ве и при град ске зо не ко ји су по ста ли пре на се-
ље ни, за га ђе ни и вре ме ном све си ро ма шни ји. Суб вен ци о ни са ном 
град њом ста но ва, ка квим-та квим отва ра њем рад них ме ста, ин ве-
сти ци ја ма, цен тра ли за ци јом по ли тич ких, обра зов них, кул тур них и 

7) Политика, 4. но вем бар 2012. Оп шир ни је о то ме ви де ти у: Mar tin van Kre veld, Usponi
propadanjedržave, Al ba tros; Fa kul tet bez bed no sti, Be o grad, 2012. 
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дру гих ин сти ту ци ја, те про па ган дом „ла год ног ур ба ног жи во та“, 
и да ље се сти му ли ше до се ља ва ње у са мо не ко ли ко гра до ва (Бе о-
град, Но ви Сад, Ниш, Ба ња Лу ка, Би је љи на), а пу сто ши сав оста ли 
срп ски про стор. Узрок економскихмиграција је сте ви ше де це ниј-
ско, план ско, иде о ло шки и (гео)по ли тич ки сми шље но еко ном ско 
за по ста вља ње срп ских про сто ра. Не мо гућ ност за по шља ва ња и 
бес пер спек тив ност те ра ли су пр вен стве но мла ду, рад но ак тив ну и 
ре про дук тив ну по пу ла ци ју на од се ља ва ње у по тра зи за по слом и 
ег зи стен ци јом. Њи хо ва ис хо ди шта обич но су би ли еко ном ски раз-
ви је ни ји, али на ци о нал но ис кљу чи ви не-срп ски кра је ви, где су Ср-
би-ими гран ти бр зо под ле га ли аси ми ла ци о ном при ти ску (Сло ве ни-
ја, хр ват ски гра до ви и при мор је, Не мач ка, Аустри ја, Фран цу ска, 
САД...). Да ле ко се жан и не на док на див ефе кат ра ср бљи ва ња има и 
пост ју го сло вен ска еми гра ци ја у ино стран ство мла дог, ви со ко о бра-
зо ва ног ста нов ни штва (тзв. од лив мо зго ва), због че га ће Срп ство 
оста ти без ве ли ког де ла бу ду ће ели те ко ја би тре ба ло да пред во ди 
на род и зе мљу.

2.4.Етничкоконвертитство

На срп ску ко хе зи ју, по пу ла ци о ну ве ли чи ну и це ло ви тост срп-
ских зе ма ља ра зор но је де ло ва ла про ме на вер ског и на ци о нал ног 
иден ти те та. Тај про цес се углав ном од ви јао при сил но (под прет-
њом фи зич ког уни шта ва ња, про те ри ва ња, од у зи ма ња имо ви не, на-
ме та ња те шких да жби на...), а у рет ким слу ча је ви ма и до бро вољ но 
(ра ди за др жа ва ња при ви ле го ва ног ста ту са ве ли ка ша, за сле пље но-
сти иде о ло ги јом, на пре до ва ња у слу жби, скла па ња бра ко ва...). Ме-
ха ни зам ет нич ке кон вер зи је био је дво сме ран: а) у не ким слу ча је-
ви ма пр во је до ла зи ло до пре ве ра ва ња (по ка то ли ча ва ње, исла ми за-
ци ја), по том би усле ди ло по сте пе но од на ро ђа ва ње, ет нич ка флу ид-
ност и про ме на на ци о нал не при пад но сти (од по ка то ли че них Ср ба 
– Хр ва ти, Ма ђа ри, Нем ци...; од исла ми зо ва них Ср ба – Ар ба на си, 
Тур ци, „нео пре де ље ни“ м/Му сли ма ни и по том Бо шња ци...), да би 
у тре ћем „ко ра ку“ усле ди ло и укљу чи ва ње „при па да ју ћих про сто-
ра“ кон вер ти та у не-срп ске по ли тич ко-те ри то ри јал не је ди ни це (у 
Хр ват ску, БиХ...); б) не ка да се до га ђа ло обр ну то – пр ви „ко рак“ 
би ло је фор ми ра ње по ли тич ко-те ри то ри јал не је ди ни це (Ма ке до-
ни ја, Цр на Го ра), он да би усле ди ло на ци о нал но кон вер тит ство као 
„уса гла ша ва ње“ са прет ход но кон сти ту и са ном и оме ђе ном те ри то-
ри јом (Ма ке дон ци, Цр но гор ци), а у тре ћој фа зи и вер ско-цр кве ни 
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рас кол8) ко ји пре ти да пре ра сте и у ре ли гиј ско кон вер тит ство (не-
ка нон ске Ма ке дон ска и Цр но гор ска пра во слав на „цр ква“).9) (скица
1) Ра ср бљи ва њу је нај ви ше до при не ла иде о ло шко-по ли тич ка „де-
крет-ет но ге не за“, тј. (јед но)пар тиј ско про гла ша ва ње „син те тич-
ких“ или „хи брид них на ци ја“ из два ја њем из срп ске (Ма ке дон ци, 
Цр но гор ци, Му сли ма ни/Бо шња ци). Исто вре ме но, то је зна чи ло и 
„ам пу та ци ју“ по про стран ству знат них, а по ге о по ли тич ком зна ча-
ју кључ них ге о граф ских обла сти. Спе ци фи чан вид на ме та ња кон-
вер тит ства пред ста вља и зах тев Ср би ма да „про ме не свест“, на гла-
ша ва ње да су Ср би „из ме ђу Ис то ка и За па да“, те да укљу чи ва ње у 
ЕУ и НА ТО „не ма ал тер на ти ву“, иако се ра ди о су пра на ци о нал ним 
ин те гра ци ја ма За па да, што, у ства ри, зна чи на пу шта ње соп стве не 
Пра во слав не ци ви ли за ци је. 

Скица1: Фа зе дво смер ног то ка срп ског „кон вер тит ског ме ха ни зма“ 

Извор:Ми ло мир Сте пић, Увртлогубалканизације, ЈП Слу жбе ни гла сник СРЈ; 
Ин сти тут за ге о по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2001, стр. 245.

8) Раз ма тра ју ћи фор ми ра ње рас кол нич ке и ка нон ски не при зна те тзв. Ма ке дон ске пра во-
слав не цр кве у „Ју жној Ср би ји (да нас Бив шој Ју го сло вен ској Ре пу бли ци Ма ке до ни ји)“, 
Р. По по вић об ја шња ва: „Рас кол је, од мах по за вр шет ку Дру гог свет ског ра та, спро во-
ђен у спре зи ко му ни стич ких вла сти и ве ли ко бу гар ске (ВМРО) иде о ло ги је, а у ње го вој 
осно ви је је рес ет но фи ле ти зма. Рас кол је кул ми ни рао 1967. го ди не ка да је „Ма ке дон ска 
цр ква“ про гла си ла са мо стал ност – ауто ке фа ли ју“. „...сли чан про блем се по ста вља у 
Цр ној Го ри (та ко зва на Цр но гор ска пра во слав на цр ква, зва нич но ре ги стро ва на 2000. 
го ди не).“ Ви де ти у: Ра до мир В. По по вић, Православнепомеснецркве,дру го, до пу ње но 
из да ње, Из да ње пи сца, Бе о град, 2009, стр. 185, 187. 

9) Де таљ ни је о фа за ма дво смер ног то ка срп ског „кон вер тит ског ме ха ни зма“ ви де ти у: 
Ми ло мир Сте пић, Увртлогубалканизације, ЈП Слу жбе ни лист СРЈ; Ин сти тут за ге о-
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2001, стр. 226- 246.
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2.5.Поништавањеидентитета

Ка рак те ри сти чан срп ски иден ти тет, ду бо ко је уте ме љен у сло-
вен ском на род но сном ар хе ти пу, пра во слав ној хри шћан ској ре ли-
ги ји и исто риј ски кон ти ну и ра ној бор би за оп ста нак на бал кан ским 
„ве ри га ма све та“. У на ци о нал ни кôд ду бо ко је уцр та на не ма њић ка 
др жа во твор на тра ди ци ја, ко ју срп ски не при ја те љи сма тра ју за „им-
пе ри јал ни дух“. Од Срп ске ре во лу ци је по чет ком 19. ве ка сли чан 
трет ман има не ка да и до раз ме ра ауто де струк тив но сти из ра жен 
срп ски пи је мон ти зам – сло бо дар ски и ује ди ни тељ ски на гон усме-
рен не са мо пре ма по ро бље ном соп стве ном на ро ду и те ри то ри ја ма, 
већ и пре ма оста лим Ју жним Сло ве ни ма. Те ко лек тив не на ци о нал-
не осо би не ве ли ке и ре ги о нал не си ле до жи вља ва ју као „опа сан ви-
рус“, те на сто је да га ду го роч но па ци фи ку ју на сил ним ме ња њем 
срп ског иден ти те та. За то су оку па то ри, по пра ви лу, од мах по за у зи-
ма њу срп ских те ри то ри ја на сто ја ли да ели ми ни шу на ци о нал ну ин-
те лек ту ал ну ели ту, за тво ре срп ске шко ле и кул тур не ин сти ту ци је, 
за бра не срп ски је зик и ћи ри ли цу, опљач ка ју и по ру ше срп ске цр-
кве и ма на сти ре, утам ни че или ли кви ди ра ју све штен ство, уни ште 
или от му срп ску ар хив ску гра ђу и све до чан ства срп ског по ре кла, 
по сто ја ња и иден ти те та, узур пи ра ју и пре и ме но ва њем при сво је 
срп ско ду хов но на сле ђе и на мет ну Ср би ма ту ђи иден ти тет. Та ко је 
би ло, а та ко је и да нас. Се чи кне зо ва по чет ком 19. ве ка са вре ме на 
па ра ле ла је тзв. Ха шки три бу нал, као што је у оку пи ра ној Ср би-
ји 1915. го ди не од мах за бра ње на ћи ри ли ца, та ко се и да нас у Хр-
ват ској лу па ју ћи ри лич ни нат пи си, ак ту ел но ства ра ње но вих, „по-
ли тич ких је зи ка“ из срп ског је са вре ме на ва ри јан та не ка да шњег 
за бра њи ва ња срп ског је зи ка из рат них вре ме на, ру ше ње срп ских 
цр ка ва и ма на сти ра ко је су вр ши ли ар ба на шки се па ра ти сти на Ко-
со ву и Ме то хи ји по сле 1999. го ди не под се ћа на слич ну, си сте мат-
ски спро ве де ну де струк ци ју хр ват ских уста ша 1941-1945. го ди не, 
па три јарх срп ски Га ври ло (До жић) и вла ди ка Ни ко лај (Ве ли ми ро-
вић) би ли је ди на два цр кве на ве ли ко до стој ни ка у Евро пи ко је су 
на ци сти у Дру гом свет ском ра ту за тво ри ли у ло гор, а по чет ком 21. 
ве ка слич но се до го ди ло са ар хи е пи ско пом охрид ским СПЦ Јо ва-
ном (Вра ни шков ским) за тво ре ном у БЈР Ма ке до ни ји, вред ни до ку-
мен ти су то ком Пр вог свет ског ра та ва го ни ма од во же ни из Бе о гра-
да у Беч, у не мач ком бом бар до ва њу Бе о гра да апри ла 1941. го ди не 



стр:123.

- 11 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2014год.(XXVI)XIIIvol=41

уни ште на је На род на би бли о те ка и не про це њи ва пи са на све до чан-
ства срп ског иден ти те та, а сли чан про цес те че и да нас (ви ше го-
ди шња оп струк ци ја ра да На род ног му зе ја и На род не би бли о те ке 
у Бе о гра ду, пре да ва ње тзв. Ха шком три бу на лу по ли тич ко-вој не 
до ку мен та ци је, про сле ђи ва ње до ма ћих оба ве штај но-без бед но сних 
по да та ка аме рич ким слу жба ма, да ва ње ма тич них и ка та стар ских 
књи га ар ба на шким се па ра ти стич ким вла сти ма на Ко со ву и Ме то-
хи ји, про па да ње вред них усме них, пи са них и гра ди тељ ских све-
до чан ста ва на ци о нал ног иден ти те та услед си сте мат ски на ме та ног 
за бо ра ва и не бри ге...).

2.6.Политичкотериторијалнафрагментација

Ви ше ве ков на по де ље ност срп ских зе ма ља гра ни ца ма ве ли ких 
им пе ри ја оста ви ла је из ра зи то не га тив не по сле ди це за је дин ство 
Ср ба и срп ских зе ма ља. Али, тај де струк тив ни ефе кат на ста вио се 
и ка да су се срп ске зе мље го то во у це ли ни на шле у са ста ву две ју-
го сло вен ске др жа ве. Већ 1921/22. го ди не по де лом Кра ље ви не СХС 
на области„пре ма при род ним, со ци јал ним и еко ном ским при ли-
ка ма“10) срп ске зе мље су би ле нај ви ше фраг мен ти ра не. Су прот но 
то ме, „исто риј ске по кра ји не“ из бив ше Аустро-угар ске, на чи јој 
це ло ви то сти су ин си сти ра ли и у ко ји ма су би ли ве ћи на „уз не ми ре-
ни“ Сло вен ци и Хр ва ти, спа ја њем по две или три пот пу но би мо-
гле да се ре кон стру и шу. Још ве ћу по ли тич ко-те ри то ри јал ну фраг-
мен та ци ју срп ског про сто ра, уз исто вре ме но на гла ше ни ју ко хе зи ју 
сло ве нач ких и хр ват ских обла сти, учи ни ла је по де ла на бановине 
Кра ље ви не Ју го сла ви је 1929. го ди не. Шта ви ше, 1939. го ди не, ка да 
је фор ми ра на Ба но ви на Хр ват ска, у ње ним гра ни ца ма на шао се и 
ве ли ки део срп ског про сто ра, са чак 847.000 Ср ба.11) Гра ни це по то-
ње оку па ци о не по де ле Ју го сла ви је, а пр вен стве но про на ци стич ких 
ма ри о нет ских ве ли ко др жав них тво ре ви на срп ских су се да, би ле су 
на мен ски та ко тра си ра не да мак си ма ли зу ју ан ти срп ски де струк-
тив ни ефе кат.12) У по сле рат ној ре ста у ри са ној Ју го сла ви ји, ње на 

10) Бра ни слав Гли го ри је вић, „Уну тра шње (ад ми ни стра тив не) гра ни це Ју го сла ви је из ме ђу 
два свет ска ра та 1918-1941.“, Историја20.века, бр. 1-2, Ин сти тут за са вре ме ну исто-
ри ју, Бе о град, 1992, стр. 28.

11) Ми о драг Зе че вић, Бог дан Ле кић, Државнеграницеиунутрашњатериторијалнаподе
лаЈугославије, Гра ђе вин ска књи га, Бе о град, 1991, стр. 12.

12) О свој стви ма гра ни ца ко ји ма је по де ље на Ју го сла ви ја то ком Дру гог свет ског ра та де-
таљ ни је ви де ти у: Сло бо дан Д. Ми ло ше вић, „Оку па тор ска по де ла Ју го сла ви је 1941-
1945.“,Историја20.века, бр. 1-2, Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју, Бе о град, 1992, стр. 
125-143.
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фе де ра тив на по де ла тре ба ло је не са мо да из вр ши „уну тра шњу 
бал ка ни за ци ју“ др жа ве, већ и не скри ве ни за да так да „об у зда ва“ 
и „ба лан си ра“ срп ског чи ни о ца на ре ги о нал но-ке на ни стич ки на-
чин.13) Шта ви ше, ра ди ре а ли за ци је зва нич не ти то и стич ке по ли ти-
ке ра ср бљи ва ња Ју го сла ви је (и Бал ка на), де фи ни са не кри ла ти цом 
„Сла ба Ср би ја – ја ка Ју го сла ви ја“, са мо фе де рал ној је ди ни ци Ср-
би ји на мет ну те су још два по кра јин ска „те га“. De fac to, нео ти то и-
стич ког „прин ци па“ при др жа ва ла се и Ба дин те ро ва ко ми си ја ка да 
је од ре ди ла не са мо суд би ну Ју го сла ви је, већ и да љу фраг мен та ци-
ју срп ских зе ма ља – ма ње као дез ин те гра ци о ну инер ци ју, а ви ше 
као ан ти срп ски ге о по ли тич ки циљ.

2.7.Интеграционаинверзија

Спе ци фи чан на чин ра ср бљи ва ња Бал ка на је сте ма ње-ви ше 
при нуд но укљу чи ва ње срп ских зе ма ља у су пра на ци о нал не ин те-
гра ци је, а да прет ход но ни је учи ње на кул тур но-ци ви ли за циј ски 
при род ни ја, еко ном ски ра ци о нал ни ја и ге о по ли тич ки ло гич ни-
ја ин те гра ци ја у срп ску на ци о нал ну др жа ву. Шта ви ше, јед на од 
кључ них уло га тих су пра на ци о нал них ин те гра ци ја би ла је упра во 
раз би ја ње срп ске на ци о нал не ко хе зи је и оне мо гу ћа ва ње кон сти-
ту и са ња срп ске др жа ве ко ја би сво јим гра ни ца ма об у хва ти ла све 
или ве ћи ну срп ских зе ма ља. Дез ин те гра тив не, ан ти срп ске по сле-
ди це по сто ја ња и „пр ве“ и „дру ге“ Ју го сла ви је су очи глед не и ка-
та стро фал не. Упр кос то ме, пред Срп ством је ул ти ма ти ван иза зов 
но ве ин те гра ци о не ин вер зи је – укљу че ње у ЕУ и НА ТО. Ана лог но 
мо нар хи стич кој и ти то и стич кој Ју го сла ви ји, и ове евро а тлант ске 
по ли тич ко-еко ном ско-вој не ор га ни за ци је су кре а ци ја та ла со крат-
ске За пад не ци ви ли за ци је, ко јој Ср би и срп ске зе мље не при па да ју 
по свом пра во слав ном ци ви ли за циј ском иден ти те ту и те лу ро крат-
ском ге о по ли тич ком кôду.14) Сто га би при кљу чи ва ње њи ма би ло 
не сум њи ва ано ма ли ја, са ду го роч ним не га тив ним по сле ди ца ма 
ти пич ним за тзв. рас тр за не (рас тр о је не) зе мље (torn co un try15)). То 

13) Ви де ти у: Ми ло мир Сте пић, „Срп ске зе мље у бал кан ској апли ка ци ји стра те ги је об у зда-
ва ња: ју го сло вен ска и пост ју го сло вен ска фор му ла“, РазбијањеЈугославије (Жи во јин 
Ђу рић, Ми лош Кне же вић, Ми лан Јо ва но вић, ур.), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, 2012. (по гла вље „Ке на ни стич ко ‚об у зда ва ње‘ и ‚ба лан си ра ње‘ срп ског чи ни о ца у 
‚дру гој‘ Ју го сла ви ји“, стр. 267-271)

14) Ми ло мир Сте пић, „О срп ском ге о по ли тич ком иден ти те ту“, Српскаполитичкамисао, 
бр. 2/2012, год. XIX, vol. 36, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 24.

15) Sa muel P. Hun ting ton, TheClashofCivilizationsandtheRemakingofWorldOrder, Si mon 
& Schu ster, New York, 1996, р. 139.
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спо ља ин ду ко ва но „ши зо фре но“ ге о по ли тич ко ста ње до ве ло би до 
рас по лу ће но сти на ци о нал ног би ћа, ла тент не дру штве не не ста бил-
но сти и анар хи је, со ци јал не кон фликт но сти, ет но-вер ског и иде-
о ло шког екс тре ми зма, те ра зор не уну тра шње ди хо то ми је из ме ђу 
из вор не и им план ти ра не ге о по ли тич ке са мо спо зна је.16) Ако су ове 
по ја ве пре по зна тљи ве у „ста рој“ чла ни ци ЕУ и НА ТО, анар хич ној 
и го то во бан кро ти ра лој Грч кој, те у „но вим“ чла ни ца ма и до ско ра-
шњим евро а тлант ским „ме зим ци ма“ Ру му ни ји и Бу гар ској, та ко ђе 
са да на иви ци еко ном ског сло ма, ка кви де струк тив ни про це си би 
тек мо гли да оче ку ју Ср бе, ко је За пад већ ду го и си сте мат ски стиг-
ма ти зу је.

2.8.Економскослабљење

Срп ске зе мље су за раз вој мо дер не еко но ми је има ле су из у-
зет но сла бе старт не по зи ци је. Бу ду ћи да су ду го би ле по де ље не 
гра ни ца ма ве ли ких им пе ри ја, у сва кој од њих пред ста вља ле су еко-
ном ски мар ги на ли зо ва ну, са о бра ћај но изо ло ва ну и раз вој но за по-
ста вље ну пе ри фе ри ју. Због свог по ло жа ја че сто су би ле пред мет 
рат них су ко ба и све о бу хват ног ра за ра ња. Бе о град, глав ни срп ски 
град, је нај че шће бом бар до ван глав ни град у Евро пи (са мо у 20. 
ве ку че ти ри пу та). То је про у зро ко ва ло раз вој не дис кон ти ну и те-
те, уко ре њи ва ње ду ха при вре ме но сти и из о ста нак ду го роч ног при-
вред ног пла ни ра ња. Ка да су се срп ске зе мље на шле у ју жно сло вен-
ској др жа ви, до из ра жа ја је до шла по ла ри за ци ја, ко ја је вре ме ном 
још ви ше ра сла у ко рист сло ве нач ких и хр ват ских кра је ва. У ти то-
и стич кој Ју го сла ви ји она је и сми шље но спро во ђе на ан ти срп ском 
ре ги о нал ном по ли ти ком, тј. фа во ри зо ва њем Сло ве ни је и Хр ват ске 
(чак и де мон ти ра њем фа бри ка из Ср би је и њи хо вим пре ме шта њем 
у „за пад не ре пу бли ке“). Де струк тив ност иде о ло шко-пар тиј ског 
упли ва у еко но ми ју би ла је мно го из ра же ни ја у срп ским не го у не-
срп ским кра је ви ма. У вер ско-гра ђан ском ра ту за „пост ју го сло вен-
ско на сле ђе“ нај ви ше су еко ном ски стра да ле срп ске обла сти, а ве-
ћи део про сто ра не ка да шње Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не је пот пу но 
де ва сти ран („спр же на зе мља“). Пост хлад но ра тов ску над моћ За пад 
је, са мо про гла ша ва ју ћи се за „ме ђу на род ну за јед ни цу“ ма ни фе-
сто вао уво ђе њем еко ном ских санк ци ја Ср би ји (de fac to и оста лим 
срп ским зе мља ма) са ци љем да се „Ср би ба це на ко ле на“ (Кла ус 
Кин кел, не мач ки ми ни стар спољ них по сло ва, 27. ма ја 1992. го ди-
не) и до дат но осла би њи хов „од брам бе ни ме ха ни зам“ за још јед но 

16) М. Сте пић, „О срп ском ге о по ли тич ком иден ти те ту“, стр. 35.
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рат но ра за ра ње у агре си ји НА ТО 1999. го ди не. „Еко ном ска тран зи-
ци ја“, ка ко је еуфе ми стич ки на зван про цес при ва ти за ци о не пљач-
ке, уни шта ва ње на ци о нал ног бан кар ског си сте ма, убр за ног (пре)
за ду жи ва ња зе мље, те енорм ног по ра ста не за по сле но сти и си ро-
ма штва гра ђа на – до ту кли су срп ску еко но ми ју. БДП/ста нов ни ку 
Ср би је да нас је тек на 82. ме сту у све ту и она спа да у нај не ра зви-
је ни је зе мље Евро пе. Пре ма ин дек су ху ма ног раз во ја, ко ји је до бар 
син те зни по ка за тељ раз ви је но сти, Ср би ја се по зи ци о ни ра на 59. 
ме сто у све ту и бли зу је са мог дна на ли сти бал кан ских зе ма ља.17) 
Ова ко ка та стро фал не раз ме ре еко ном ске де струк ци је ни су ре зул-
тат са мо гло бал них кре та ња, већ очи глед ног спро во ђе ња ме ха ни-
зма еко ном ског сла бље ња срп ског чи ни о ца. То у на ро ду про из во ди 
ко лек тив но не за до вољ ство, без на ђе, бес пер спек тив ност, гу бље ње 
жи вот не енер ги је и не до ста так на ци о нал не „па си о ни ра но сти“ за 
по зи тив не про ме не. По сле ди ца је све из ра же ни ја же ља за од се ља-
ва њем у ино стран ство или до се ља ва њем у до ма ће ур ба не цен тре, 
где (ла жни) ко смо по ли ти зам као крај њи ре зул тат про из во ди ра ср-
бљи ва ње.

2.9.Идеолошкополитичкозастрањивање

У „по ну ди“ иде о ло шких кон це па та ко је за сту па ју кључ не 
стран ке, „стран ко ли ке“ по ли тич ке ор га ни за ци је, ути цај не ин те-
ре сне гру пе и по је дин ци у срп ским зе мља ма има ве о ма ма ло за-
ла га ња за истин ске срп ске на ци о нал не ци ље ве. У њи хо вом прак-
тич ном де ло ва њу не са мо да је још ма ње ствар ног ан га жма на у 
срп ском ин те ре су, већ мно ге од њих во де отво ре ну ана ци о нал ну 
по ли ти ку. Већ из ме ђу два свет ска ра та по ста ло је очи глед но да ће 
по губ не ан ти срп ске по сле ди це оста ви ти мо нар хи стич ко „ин те-
грал но Ју го сло вен ство“ као ра на фа за иде о ло ги је ју го сла ви зма. 
Ју го сло вен ство је не са мо пер фид но „пре та па ње“, већ и по ни шта-
ва ње, не га ци ја Срп ства. Исто вре ме но, ју го сла ви зам је ефи ка сан 
иде о ло шки ин стру мент за ра ср бљи ва ње јер на ме ће Ср би ма „об-
у зда ва ју ћи“ ком плекс кри ви це за на вод ни хе ге мо ни зам, уни та ри-
зам, им пе ри ја ли зам, ви зан ти зам, бал ка ни зам, тра ди ци о на ли зам... 

17) Индексхуманог(људског)развоја /ИХР/ (Hu man De ve lop ment In dex /HDI/) до би ја се 
на осно ву: 1) про сеч ног тра ја ња жи во та ста нов ни штва; 2) сте пе на обра зо ва но сти (пи-
сме но сти од ра слих и про цен та упи са них уче ни ка) и 3) жи вот ног стан дар да, ме ре ног 
у БДП/ста нов ни ку. Нај ви ши ИХР у све ту је у Нор ве шкој, а нај ни жи у ДР Кон го. Ме ђу 
бал кан ским зе мља ма во де ћа је Сло ве ни ја (21. ме сто у све ту), а ни жи ИХР од Ср би је 
има ју са мо Ал ба ни ја, БиХ и БЈР Ма ке до ни ја.
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По сле Дру гог свет ског ра та ју го сла ви зам је до био ко му ни стич ки 
„амал гам“ и из ро дио се у отво ре ну ан ти срп ску му та ци ју – ти то-
и зам. Раз ме ре ра ср бљи ва ња оства ре не у вре ме ти то и зма су та кве 
да се мо же из ве сти за кљу чак да је то био кључ ни циљ ти то и стич-
ке иде о ло ги је. Ти то и зам је не са мо ам не сти рао уста ше и ба ли сте 
за ма сов но зло чи нач ко уни шта ва ње Ср ба, већ је (за то) Хр ва те и 
Ар ба на се те ри то ри јал но на гра дио де ло ви ма срп ских зе ма ља! На 
иде о ло шко-јед но пар тиј ској осно ви, од Ср ба је одво јио „ин стант 
на ци је“ и та ко ђе им до де лио де ло ве срп ских зе ма ља! Шта ви ше, 
ути цај Ср ба у Ју го сла ви ји до дат но је су зби јан но вим на ме та њем 
ком плек са кри ви це за мо нар хи зам, гра ђа ни зам, тра ди ци о на ли зам, 
чет ни штво, ру со фил ство... „Раз би-рас пад“ Ју го сла ви је од 1990-их 
го ди на ни је зна чио и крај те ан ти срп ске иде о ло ги је. На про тив – она 
се одр жа ла као иде а ли зо ва но и но стал гич но, а у ства ри по ли тич-
ки не кро фил но нео ју го сло вен ство (и иде о ло ги ја нео ју го сла ви зма). 
Уме сто ти то и стич ке (ко му ни стич ке) по тке, са да је про же та нео ли-
бе рал ном (пост)де мо крат ском „ман тром“, ко ја се об ра чу на ва са ак-
си о мом на ци о нал ног ин те ре са, по ри че зна чај на ци о нал не др жа ве и 
обе сми шља ва др жав не ин сти ту ци је, али све то се лек тив но – са мо 
ако ни су угра ђе ни у гло ба ли зам као иде о ло ги ју уни по лар ног „но-
вог свет ског по рет ка“. Сто га је срп ском „ре ме ти лач ком фак то ру“ 
на Бал ка ну по но во на мет нут ком плекс кри ви це – за ми ли та ри зам, 
нео ко му ни зам, шо ви ни зам, ве ли ко срп ство, ек пан зи о ни зам, ге но-
цид ност... Мно ги су бјек ти ак ту ел ног срп ског по ли тич ког жи во та 
кон фор ми стич ки су под ле гли ан ти срп ској пре си ји и не пру жа ју от-
пор том на ци о нал но де струк тив ном про це су, а не ки и ак тив но уче-
ству ју у ње го вој ре а ли за ци ји. Иде о ло шка под ре ђе ност де мо кра ту-
ри и до дво ра ва ње евро а тлант ским си ла ма до ка зу је се „по ли тич ком 
ко рект но шћу“ и „по зи тив ном дис кри ми на ци јом“ не-Ср ба, чи ји је 
ста тус у од но су на Ср бе све при ви ле го ва ни ји.18) То про у зро ку је ко-
лек тив но не за до вољ ство Ср ба, њи хо ву па си ви за ци ју, иде о ло шко-
по ли тич ко ту ма ра ње, сум њу у иде ју и тра ди ци ју др жа во твор но сти, 
де фан зи ву у од бра ни соп стве них ин те ре са, гу би так на ци о нал ног 
по но са, по ти ски ва ње ци ви ли за циј ског и ге о по ли тич ког иден ти те-
та, тра же ње из ла за у ет но-вер ском кон вер тит ству и аси ми ла ци ји, 
те по сле дич но, све ин тен зив ни ји про цес ра ср бљи ва ња.19)

18) О то ме оп шир ни је ви де ти у: Дра го мир Ан то нић, „Па они ни су Ср би“, Печат, бр. 308, 
28. фе бру ар 2014, ИП „Наш Пе чат“, Бе о град, 2014, стр. 70.

19) Ака де мик СА НУ К. Ча во шки је на чи нио де таљ ну ана ли зу по ја ве и про та го ни ста про-
це са ра ср бљи ва ње у Ср би ји по сле „пе то ок то бар ске ре во лу ци је“ из 2000. го ди не. Ви-
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2.10.Научнопросветна,културнаипропагандна(ауто)де
структивност

У срп ској (дру штве ној) на у ци, обра зов ном си сте му, кул тур ној 
по ли ти ци и ме ди ји ма ми ни мал но се за сту па и афир ми ше ин те грал-
но срп ско ста но ви ште.20) Еви дент ни су по ку ша ји да се Срп ство 
све де на ср би јан ство и ра ср би (пре да срп ским су се ди ма и на ци о-
нал ним кон вер ти ти ма) све оно што је ду хов но по те кло у срп ским 
зе мља ма из ван „ав ној ских“ гра ни ца Ср би је, па чак и из ван тзв. 
уже Ср би је. Упо ре до, у на ци о нал ној на у ци за ца ри ла је кон фор ми-
стич ка ауто цен зу ра. Су о че ни са усло вом да уче шће у на уч ним про-
јек ти ма и на пре до ва ње у на уч ној хи је рар хи ји све ви ше за ви се од 
об ја вљи ва ња у ан гло фон ским реј тин го ва ним ча со пи си ма, срп ски 
на уч ни ци по чи њу не са мо да све сно из бе га ва ју евро а тлант ском За-
па ду „не по доб не“ те ме, већ и да при хва та ју на мет ну те ан ти срп ске 
сте ре о ти пе. У срп ским шко ла ма и уни вер зи те ти ма при ме њу ју се 
пе да го шко-ди дак тич ки стан дар ди не при ме ре ни срп ској про свет-
ној тра ди ци ји. Они су ве штач ки им план ти ра ни из евро а тлант ских 
цен та ра, упра во из оних ода кле се већ ду го вр ши де струк ци ја срп-
ског на ро да и срп ских зе ма ља. На став ни про гра ми си сте мат ски 
се „чи сте“ од срп ских са др жа ја, при ме ра и зна ме ни тих лич но сти. 
У уџ бе ни ци ма ге о гра фи је и исто ри је за основ ну и сред ње шко ле 
при мат пре у зи ма гло ба ли стич ки при ступ, по ти ску ју ћи на ци о нал-
ни и па три от ски. Уме сто до ма ћих уни вер зи тет ских уџ бе ни ка све 
ви ше се пре по ру чу је пре во ђе ње стра них. У на ци о нал ној кул ту ри 
се под пла штом ко смо по ли ти зма и на вод них умет нич ких сло бо да 
че сто пла си ра ју ауто шо ви ни стич ки ста во ви, де ви јант на по на ша ња 
и иде је су прот не срп ском кул тур ном на сле ђу. Ма сов не раз ме ре до-
сти гли су за ти ра ње ћи ри ли це, ква ре ње је зи ка не по треб ним ту ђи-
ца ма, пре пу шта ње срп ске ба шти не агре сив ним срп ским су се ди ма, 
те кро а ти за ци ја, бо шња ки за ци ја и цр но го ри за ци ја све га срп ског 

де ти у: Ко ста Ча во шки, Расрбљивање, Orp he us, Бе о град, 2011. М. Су бо тић чак твр ди 
(и обра зла же) да је „ра ср бљи ва ње у функ ци ји но ве НА ТО/аме рич ке ге о стра те ги је“. 
Ви де ти у: Мом чи ло Су бо тић, „Ра ср бљи ва ње“, РазбијањеЈугославије(Жи во јин Ђу рић, 
Ми лош Кне же вић, Ми лан Јо ва но вић, ур.), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2012, стр. 319-328.

20) Ва жност ин те грал ног српског, а не пар ци јал ног србијанског по и ма ња на ци о нал них 
вред но сти на гла ша ва М. Лом пар, про фе сор Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе-
о гра ду. Ви де ти у: Ми ло Лом пар, Повратаксрпскомстановишту, Ca te na mun di, Бе о-
град, 2013.
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пи са ног ла ти ни цом, ка за ног и пе ва ног ије ка ви цом, и ма те ри јал-
но ство ре ног то ком ду го ве ког кул тур но-ци ви ли за циј ског тра ја ња. 
Срп ски пи са ни и елек трон ски ме ди ји ве ћи ном не за сту па ју не са мо 
срп ске ин те ре се, већ ни прин ци пе објек тив но сти и исти ни то сти. 
По све ће ни су се лек тив ном кре и ра њу јав ног ми шље ња у скла ду 
са по ли тич ко-еко ном ским ин те ре си ма стра на ца и фи нан си је ра. У 
њи ма се срп ски је зик и ћи ри ли ца ко ри сте са мо спо ра дич но. Ни је 
рет ка отво ре на ан ти срп ска про па ган да, по зи ва ње на тен ден ци о зне 
из во ре и ве сти из ма хом за пад них ме ди ја, ма ни пу ли са ње ин фор ма-
ци ја ма ра ди об ли ко ва ња јав ног ми шље ња и агре сив на јед но стра-
на про мо ци ја евро а тлан ти зма. Циљ и све очи глед ни ја по сле ди ца 
ова квог на уч но-про свет ног, кул тур ног и ме диј ског де ло ва ња је сте 
ши ре ње „ду ха са мо по ри ца ња“,21) тј. „пре у мље ња“ на ко ме то ли-
ко ин си сти ра ју евро а тлан ти стич ки иза сла ни ци у Ср би ји, а по слу-
шнич ки спро во ди срп ска по ли тич ка и ин те лек ту ал на псе у до е ли та.

2.11.Анационалнопрофилисањесрпскеинтелектуалнеелите

Пре ки ди у „исто риј ској вер ти ка ли“ срп ске на ци је и др жа ве 
зна чи ли су и дис кон ти ну и тет у раз во ју срп ске ин те лек ту ал не ели те. 
Ка да је у 19. ве ку по че ла на ци о нал на ре не сан са, про све ти тељ ство 
и об на вља ње срп ске др жав но сти, до при нос су да ли обра зо ва ни 
Ср би из Аустри је (Аустро-угар ске), ко ји је су би ли ја сно на ци о нал-
ни опре де ље ни, али „беч ко-пе штан ски“, цен трал но е вроп ски, про-
за пад но ин те лек ту ал но про фи ли са ни. Сход но то ме, за њих је би ло 
пот пу но ло гич но да кул тур но уз ди за ње и мо дер ни зо ва ње Срп ства 
под ра зу ме ва са мо је дан пут – на за пад. (Не)све сно, то су чи ни ли 
још До си теј и Вук.22) По то њи срп ски ин те лек ту ал ни слој, ко ји се 

21) Ком плек сном фе но ме ну кул тур не ауто де струк ци је М. Лом пар је по све тио обим ну, па-
ра диг ма тич ну на уч ну сту ди ју Духсамопорицања. Аутор за па жа: „На дну сва ког кул-
тур ног, по ли тич ког, исто риј ског раз ло га ко ји је при ви ле го ван у на шој јав ној све сти 
пре би ва – дух са мо по ри ца ња; по ја вљу ју ћи се не пре ста но, прем да не увек са истом 
сна гом, он као да уовомчасу до жи вља ва свој апо геј. Он је ту, духсамопорицања, нај-
мрач ни ји по крет срп ске кул ту ре...“ Ви де ти у: Ми ло Лом пар, Духсамопорицања, дру го 
из да ње, Orp he us, Бе о град, 2012, стр. 36-37.

22) Не мо же да се оспо ри ве ли ки кул тур ни до при нос Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, али за 
про фи ли са ње мо дер ног срп ског иден ти те та ва жне су и ду го роч не по сле ди це ра ди кал-
них ре фор ми ко је је спро вео. С. Шу ља гић за па жа да је Вук, уз по моћ Јер не ја Ко пи та ра 
(управ ни ка беч ке двор ске би бли о те ке!), по јед но ста вље њем до та да шње срп ско сло вен-
ске ћи ри ли це по угле ду на ла ти ни цу и пре о бли ко ва њем до та да шњег књи жев ног срп-
ског је зи ка пре ма на род ном што кав ском го во ру, у ства ри, пре ки нуо две фун да мен тал но 
ва жне спо не: 1) са је зи ком, пи смом, бо га тим кул тур ним на сле ђем, зна чај ним прав ним 
за ве шта њем и др жа во твор ном тра ди ци јом не ма њић ке Ср би је и 2) са ко ло сал ном, ду-
хов но бли ском књи жев но шћу и кул ту ром сло вен ско-пра во слав не Ру си је. Пр ви дис кон-
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фор ми рао у дру гој по ло ви ни 19. и то ком 20. ве ка, ве ћи ном се обра-
зо вао у Бе чу, Пе шти, Гра цу, Бер ли ну, Па ри зу, Лон до ну, а по том и 
на уни вер зи те ти ма и на уч ним ин сти ту ти ма у САД. По ре клом из 
си ро ма шне, за о ста ле Ср би је, ти бу ду ћи срп ски ин те лек ту ал ци ла ко 
су под ле гли „фа сци на ци ји Им пе ри јом“. За њих су не мач ка, фран-
цу ска, ен гле ска, аме рич ка кул ту ра, на у ка и обра зо ва ње би ли „без 
ал тер на ти ве“ јер је ма ло ко од ла зио по зна ње у Мо скву, Пе тро град, 
Ки јев. Сто га су сма тра ли ло гич ним да соп стве ну „оп чи ње ност За-
па дом“ по по врат ку у Ср би ју про јек ту ју на ње ну мо дер ни за ци ју 
ко ју су (не)до бро на мер но по и сто ве ћи ва ли са ве стер ни за ци јом и у 
ду хов ном сми слу. Бу ду ћи да је тај не при ро дан про цес те као спо ри-
је не го што су оче ки ва ли, а у кул тур но-ци ви ли за циј ском сми слу и 
ни је мо гао да ле ко да од мак не, у мно ги ма од њих ја вља ли су се стид 
од „бал кан ске за о ста ло сти“, са мо ам не сти ра ју ћа кри ти ка „па ла нач-
ког ду ха“, од врат ност пре ма пре ја ком „ми ри су та мја на“, по ти ски-
ва ње „осе ћа ња Срп ства“ и по тен ци ра ње срп ске „при пад но сти За-
па ду“23). Из та кве „ин те лек ту ал не ко лев ке“ из ра стао је и ве ли ки део 
са вре ме не (не)све сно „ро до мр зач ке“24) срп ске ква зи е ли те, ко ја се бе 
ви ди у ме си јан ској уло зи да Ср бе и срп ске зе мље од ве де у ЕУ и 
НА ТО, упр кос чи ње ни ци да те евро а тлант ске ин те гра ци је очи глед-
но и ис трај но ра де на ра ср бљи ва њу Бал ка на.

ти ну и тет зна чио је да се ме сто срп ске у европ ској кул ту ри про фи ли ше на осно ву (исти-
на, бо га тог) усме ног на сле ђа и кул тур не ма три це сло ја не пи сме ног срп ског се ља штва, 
а да се од ба цу је ари сто крат ска, ели ти стич ка ба шти на „злат ног срп ског сред њег ве ка“. 
Дру ги дис кон ти ну и тет зна чио је ва жан ко рак у по ку ша ју да се Ср би и срп ске зе мље 
кул тур но (и ге о по ли тич ки) уда ље од Пра во слав не ци ви ли за ци је и ру ске ин те ре сне 
сфе ре, те „при ве ду“ За па ду. Ви де ти у: Са ња Шу ља гић, Заснивањесрпскогнационалног
идентитета, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 292-293.

23) Обра зла жу ћи за што Евро пу сма тра за је рес, Вла ди ка Ни ко лај Ве ли ми ро вић, за то чен у 
на ци стич ком ло го ру Да хау то ком Дру гог свет ског ра та, пи та се: „И шта нас је то ли ко 
при ву кло Евро пи? И чи ме је За пад по стао за нас при влач ни ји не го Ис ток?“ Он сма тра 
да За пад не мо же да слу жи за углед „ни ко ме осим глу па ци ма“, али се да ље пи та ка ко 
су се ме ђу њи ма на шли и Ср би. Он ну ди три од го во ра: „Први, што су срп ски си но ви 
оти шли по уче ви ну на За пад, па су на у чив ши да пи ју из ве штач ких ча тр ња, омр зли 
би стре из во ре сво је Отаџ би не. Други, што су шко ло ва ни си но ви срп ских се ља ка ста ли 
ма ни са ти (на ла зи ти ма не, прим. М.С.) срп ским де вој ка ма па се иже ни ли ту ђин ка ма. 
Треће, што су шко ло ва ни си но ви срп ски от па ли од сво јих ота ца, пре зре ли сво је оце 
због њи хо ве по бо жно сти и по ште ња, и уда ри ли про стра ним пу тем. То тро је. Та три 
отро ва за тро ва ли су сав наш жи вот лич ни, по ро дич ни, дру штве ни и др жав ни.“ Ви де-
ти у: Ни ко лај Ве ли ми ро вић, Српскомнародукрозтамничкипрозор, Ори он, Бе о град, 
1999, стр. 202-203.

24) Ро до мр сци ма З. Авра мо вић на зи ва јед ну гру па ци ју Ср ба ко ји „де лу ју про тив те мељ-
них на ци о нал них и др жав них ин те ре са срп ског на ро да“ и ко ја је „увек би ла на стра ни 
не срп ских ин те ре са и пла но ва, а пот пу но нео се тљи ва на не прав де ко је су чи ње не пре-
ма Ср би ма (те ри то ри ја, љу ди, ка жња ва ње, кул ту ра, част, на ци о нал но до сто јан ство)“. 
Ви де ти у: Зо ран Авра мо вић, Родомрсци, дру го из да ње, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2009, стр. 11.
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3.ЕПИЛОГРАСРБЉИВАЊА19142014.ГОДИНЕ:
ГЕОПОЛИТИЧКЕПОСЛЕДИЦЕ

„КАТАСТРОФАЛНОГСРПСКОГСТОЛЕЋА“

Од Пр вог срп ског устан ка до Пр вог свет ског ра та Ср би су во-
ди ли те шку бор бу и да ли ве ли ке људ ске и дру ге жр тве за сло бо ду, 
ства ра ње др жа ве и ње но ши ре ње на но во о сло бо ђе не те ри то ри је. 
Али, ти гу би ци би ли су за српскусло бо ду, српску др жа ву и српске 
зе мље. Да кле, по сто јао је ја сан, јед но став но де фи ни сан и ло ги чан 
ге о по ли тич ки ре до след и ин те рес – ства ра ње срп ске на ци о нал не 
др жа ве сук це сив ним осло ба ђа њем и при кљу чи ва њем де ло ва срп-
ских ет но-исто риј ских обла сти. Тај уз ви ше ни циљ био је ра зу мљив 
на ро ду (иако ма хом не пи сме ном), би ла му је по све ће на на ци о нал на 
ели та (иако ма ло број на) и са њим су ин те ре сно кал ку ли са ле ве ли ке 
си ле (иако не ке са по ли тич ким сим па ти ја ма, а дру ге са ан ти па ти-
ја ма). За ње го во оства ре ње по сто јао је ви сок ни во нео п ход не гу-
ми љо вљев ске „па си о ни ра но сти“, тј. на ци о нал не енер ги је на ко јој 
се за сни вао све ко ли ки раз вој то ком осло бо ди лач ко-др жа во твор них 
на по ра – ду хов ни, де мо граф ски, те ри то ри јал ни, еко ном ски, по ли-
тич ки, вој ни...

А он да је до шао исто риј ски пре лом: не за вр шив ши при мар-
ну, на ци о нал ну, „срп ску ин те гра ци о ну фа зу“, Ср би и срп ске зе мље 
вољ но-не вољ но ушли су у пре ко ред ну, су пра на ци о нал ну, „ју го-
сло вен ску ин те гра ци о ну фа зу“. Еле мен тар но ге о по ли тич ко зна ње 
и др жа во твор но ис ку ство ука зи ва ло је да се ра ди о ду го роч но де-
струк тив ном и на ци о нал но са мо у би лач ком по те зу. Убр зо је то по-
ста ло очи глед но. Срп ске зе мље су се у аморф ном и фраг мен тар ном 
по ли тич ко-те ри то ри јал ном ста њу на шле у не функ ци о нал ној ју го-
сло вен ској др жа ви – пр во мо нар хи стич кој, а по том и ти то и стич-
кој. Обе су по ге о по ли тич ком иден ти те ту и на ме ње ној функ ци ји 
би ле су прот не срп ским ин те ре си ма, а у Ју го сло вен ству ко је је у 
њи ма фор си ра но ута па ло се Срп ство. Упр кос фор мал ном не стан-
ку ју го сло вен ске др жа ве са по ли тич ке кар те по чет ком по след ње 
де це ни је 20. ве ка, на ста ви ло је да оп ста је (нео)ју го сло вен ство и 
ње го ва кључ на ан ти срп ска уло га. Не по сред но укљу чи ва ње За па-
да у кре и ра ње ге о по ли тич ких од но са на Бал ка ну до не ло је и но ве, 
пост мо дер не об ли ке ра ср бљи ва ња „ве ри га све та“.

Ге о по ли тич ке по сле ди це ра ср бљи ва ња Бал ка на су гран ди о зне. 
По вр ши на срп ских зе ма ља, ко је су се кра јем 19. ве ка ма ње-ви ше 
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по кла па ле са срп ским ет нич ким про сто ром (као на кар ти М. В. Ве-
се ли но ви ћа из 1887. го ди не) би ла је око 300.000 км2. Хи по те тич ка 
срп ска др жа ва у тим гра ни ца ма има ла би број не пред но сти – је-
дан по ли тич ки гра ви та ци о ни цен тар, ет нич ку ком пакт ност, до бре 
мор фо граф ско-те ри то ри јал не про пор ци је, пар ти ци па ци ју у три 
зна чај не ге о граф ске це ли не, ши рок при ступ мо ру, ре спек та бил не 
при род не ре сур се за брз еко ном ски раз вој, ква ли те тан ге о граф ски 
и ге о по ли тич ки по ло жај, те из глед ну шан су да се фор ми ра као ста-
бил на, одр жи ва, уни тар на, на ци о нал на др жа ва.25) Слич не од ли ке 
за др жа ла би и не ка од ва ри јан ти „уве ћа не“ Ср би је, би ло да је на 
за па ду оме ђе на Цви ји ће вом „за пад ном гра ни цом у ко јој пре о вла-
ђу ју пра во слав ни“ из 1915. го ди не, или у гра ни ца ма по ну ђе ним 
тај ним Лон дон ским спо ра зу мом 1915. го ди не, или кон сти ту и са на 
по сле раз два ја ња од хр ват ских и сло ве нач ких обла сти дуж тзв. ам-
пу та ци о не ли ни је из 1928. го ди не. Ње на по вр ши на у сва ком од тих 
слу ча је ва не би би ла ма ња од 200.000 км2.

Уме сто то га, сто ти нак го ди на ка сни је, по сле све о бу хват ног де-
мо граф ског, про стор ног, кул тур ног и дру гог про це са ра ср бљи ва ња, 
по стао је упи тан срп ски иден ти тет сва ког пе дља срп ских зе ма ља. 
Чак и на сил на се це си ја Ко со ва и Ме то хи је од Ср би је, про ис те кла 
из ору жа не по бу не ар ба на шке на ци о нал не ма њи не и ре зул та та 
агре си је НА ТО, ни је зна чи ла окон ча ње дез ин те гра тив ног (пост)
ју го сло вен ског „па ра ња џем пе ра“, већ на ста вак „об у зда ва ња“ Ср-
би је – пр во ре ду ко ва њем ње них по пу ла ци о них, те ри то ри јал них и 
ре сурс них, а од 2000-их го ди на и оста лих „твр дих“ и „ме ких“ чи-
ни ла ца мо ћи. Упра во из евро а тлант ских ин те гра ци ја, ко ји ма (па ра-
док сал но) те жи срп ска по ли ти ка кла са, сти жу са свим ја сне по ру ке 
да ће и Вој во ди на би ти ам пу ти ра на од Ср би је. Зна чи ли то да ће у 
пр вим де це ни ја ма 21. ве ка срп ски чи ни лац на Бал ка ну би ти све-
ден са мо на ге о по ли тич ки „до зво ље ну“, „по жељ ну“, „по доб ну“, 
„не ре ме ти лач ку“ тзв. ужу Ср би ју од не пу них 56.000 км2, па чак и 
ма њу (ли ше ну још Ра шке обла сти и не ких „пре чан ских“ бе о град-
ских де ло ва), тзв. пред ку ма нов ску Ср би ју од при бли жно 54.000 
км2? Сма тра ли та ла со крат ски евро а тлан ти зам да фор му ла „Ма ла 
Ср би ја – ста би лан Бал кан“ га ран ту је оства ре ње ње го вих ин те ре са 
и па ци фи ко ва ну по за ди ну иза фрон ти је ра ко ји се по ме ра ка ру ским 
гра ни ца ма? Да ли ру ско те лу ро крат ско нео е вро а зиј ство уоча ва да 
у ле пе зи „осо ви на при ја тељ ства“ ори јен ти са них пре ма кључ ним 

25) М. Сте пић, Српскопитање–геополитичкопитање. стр. 182-183.
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зе мља ма и ре ги о ни ма Евро а зи је не до ста је „бал кан ски век тор“, те 
да за ње го во упо ри ште и ис хо ди ште („др жа ву-кли јен та“) ни је до-
вољ на „ма ла“ ни ти „ав ној ска“ Ср би ја, већ ин те грал на срп ска др-
жа ва? 26)
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Mi lo mir Ste pic
CEN TURY OF DE SER BI ZA TION OF THE BAL KANS 
 – GE O PO LI TI CAL CA U SES AND CON SE QU EN CES

Re su me
WiththeexceptionofMontenegroandSerbia,attheend
ofthe19thandearly20thcentury,mostoftheSerbianlands
werepartoftheOttomanandAustroHungarianempires.
Nevertheless,theSerbianlands,intheirethnospatialdi
mension, constituted a crucial geopolitical factor in the
Balkans.Theirterritorialsize,centralgeographicalposi
tionandorthodoxculturalbackgroundrepresentedapo
tentialthatdoesnotcorrespondwiththeinterestofgreat
powers and Serbian neighbors in the region. Therefore,
thosepowersappliedthestrategyofcontainment,seeking
toreduceSerbian’spower.Thiscausedcontinuousdeser
bization of the Balkans, which was particularly intense
during20thandearly21stcentury.Hence,itispossibleto
defineelevenkeywaysofdeserbization:physicaldestruc
tion,negativenaturalgrowth,devastationofspacecaused
byemigration,ethnicconversion,denyingofidentity,po
liticalandterritorialfragmentation,inversioninintegra
tionprocesses,economicdecline,politicalandideological
deviance,scientific,educationalandculturalselfdestruc
tiveness, and anational profiling of Serbian intellectual
elite.Geopoliticalimplicationsofthisprocessarenume
rous,astheyincludereduceddemographicpotentialofthe
Serbianpeople,disintegrationofSerbianlands,poverty,
underdevelopment,weakstateonbothinternalandexter
nalarena,indifferencetonationalinterests,crisisofnati
onalidentityetc.
Keywords:deserbizationmethods,populationandterrito
rial losses,geopoliticalconsequences,„containment“of
Serbian’spower,Serbianlands.
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