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УЗ ТЕМУ БРОЈА

Европска криза изазвана мигрантским таласом, која се 
у драматичним видовима испољила крајем лета и почетком 
јесени 2015. на драматичан начин се продужила и у 2016. 
години. Мигрантска криза жестоко је затекла и погодила 
Стари континент побудивши многе недоумице око садашње 
и будуће судбине Европске уније и Европе уопште.

Препознавши значај и актуелност феномена мигрант-
ске кризе редакција часописа Национални интерес органи-
зовала је 26. децембра 2015. године расправу на ту тему под 
насловом „Миграциони талас: Блиски исток – Србија – Ев-
ропска унија“. На расправи одржаној у Институту за поли-
тичке студије, учествовали су: Владимир Гречић, Даница, 
Шантић, Владимир Никитовић, Александар Кнежевић, Сло-
бодан Јанковић, Нада Радушки, Миломир Степић и Милош 
Кнежевић. Уз ауторске радове учесника у тематски блок 
уврштени су и неки накнадно приспели радови аутора који 
нису учествовали на скупу а били су позвани. Пре одржања 
скупа поред назнаке наслова, учесницима је послат тематски 
прилог у коме су нешто детаљније назначене могуће визуре 
и компонентне проблемског поља.

Уз тематски блок о мигрантској кризи у овом броју ча-
сописа Национални интерес уврштено је и неколико радова 
из различитих области чији су аутори: Радослав Гаћиновић, 
Горан Николић, Сања Шуљагић, Стефан Милошевић и Јово 
Бајић.

*
Мигрантску или азилантску кризу, како се најчешће 

назива, није могуће посматрати изоловано од других, такође 
жестоких криза, које су се догодиле и још увек догађају на 
европском тлу у Украјини, Грчкој, Турској, и изван њега, 
у Сирији, Ираку, Авганистану. Ако се има у виду дубока 
финансијска и економска криза која је погодила свет и Ев-
ропу 2008. и 2011. додине, изазавши продужено рецесионо 
дејство у економској структури Европе, очигледно је да су 
се подједнако конфликтни геополитички и геоекономски по-
ремећаји сустекли и у демографском супстрату. Европљани 
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су додатно узнемирени развојем мигрантског догађања које 
још увек није сагледано у целини.

 Миграциона криза која опхрвава неразвијене и си-
ромашне земље севера Африке, cредње Азије и развијену 
Европу у већем делу, указује на обнављање значаја поли-
тички генерисане димензије демографске динамике – демо-
политике која је, иако веома значајна, недовољно уважавана. 
Тек мултидисциплинарна демополитичка анализа, која се 
подједнако ослања на науку о становништву и политиколо-
гију, води потпунијем разумевању драматичне ситуације у 
којој се нашла Европа, Балкан и Србија, протеклих месеци 
и година.

Истраживање узрока масовног покрета становништва 
из својих домицилних обитавалишта на Блиском истоку и 
северу Африке, ка развијеним европским земљама, копне-
ном трасом која води и преко јужнословенског и српског 
простора на Балкану - тзв. Балканска рута, чувени морав-
ско-вардарски, а потом и подунавски, савски и заобилазни 
прекодрински правац - повезано је колико са географијом, 
толико са историјом и политиком – геополитиком.

Историјска вертикала забележених миграција је, та-
кође, повезана и са непрестаним ратовима који су нагонили 
становништво на сеобе у разним правцима и смеровима. 
Тако је и овога пута у временима глобализације локалних 
и регионалних конфликта. Кретање избегличких колона са 
Блиског истока и северне Африке, преко медитеранске Евро-
пе и Балкана ка Средњој Европи и даље на север, повезано 
је са локалним и регионалним ратовима који већ деценијама 
исцрпљују и разарају блискоисточна подручја. Континуира-
ни „рат свих против свих“ у арапском свету изазива мигра-
циону узбуњеност и демографски неред.

Савремене миграције претежно исламског станов-
ништва из Сирије, Ирака, Либије, Јемена, Авганистана, не-
ких земаља северне Африке, Сомалије, Судана, Нигерије... 
нису мирна и добровољна пресељења, нити су само потраге 
„трбуха за крухом“, већ изнуђене и принудне миграције ус-
мерене ка Европи. Ратне миграције по испољеној силовито-
сти само на први поглед личе на спонтане ерупције усијаног 
демографског вулкана, а заправо су узроковане разорним 
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дејствима људског чиниоца. Мигрантски талас који је пого-
дио и запрепастио Европу настао је услед тектонског поре-
мећаја у виду рђаве „постимперијалне“ праксе у осетљивим 
полудржавним и раздржављеним подручјима тзв. Нафтопо-
тамије. У зонама богатим налазиштима нафте и гаса ништа 
се не догађа случајно.

У површној представи спонтаног покретања делова 
становништва ка удаљеним и сигурним одредиштима, у 
мигрантској маси се уочавају и многи елементи упорности 
и пожртвовања, прецизне организације и дисциплине, те 
ефикасне логистичке подршке и јасно одређених циљева. 
У узрочној позадини мигрантског таласа који је запљуснуо 
Европу назиру се, у ствари, контуре извесног геополитич-
ког и демополитичког плана који, у овом часу, усред мно-
гих непроверених и још увек недоказаних хипотеза, мањка 
кључних података и недовољних сазнања о стварним димен-
зијама проблема, више у сфери магловитих нагађања него 
тачних научних дијагноза и прогноза.

Мигрантском кризом 2015. и 2016. обухваћене су многе 
европске земље „прве линије фронта“ а понајвише оне које 
се налазе на местима додира, тј. уласка, и на избегличким 
путањама миграната, а потом и оне које слове као земље 
привлачног имиграционог одредишта и исходишта. Пре 
свих, реч је о Немачкој као за мигранте најатрактивној зе-
мљи Европе. Као земље уласка миграната у Европу Уније у 
првом географском плану су на медитеранској рути Италија 
а на месту копненог додира Европе и Азије, Грчка. Грчка је, 
заправо, двоструко погођена; бруталном дужничком кризом 
и неиздржљивим мигрантским таласом. Остале европске зе-
мење, саобразно властитим могућностима и резистенцији на 
кризне ударе, трпе знатно блаже последице.

Оно што је, међутим, већ подуже извесно јесте чиње-
ница да Европа у целини није узроковала мигрантски талас, 
иако у највећој мери сноси његове последице. Делимичну 
одговорност за покретање становништва са Блиског истока, 
северне Африке ка континенталној Европи сноси Европска 
унија, која је са својим прекоморским савезником више деце-
нија учествовала у дестабилизовању и хаотизовању помену-
тих ресурсно богатих области. Одатле исходи неопходност 
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интерпретатвиног повезивања узрока и последица мигрант-
ске кризе која своје дубоке разлоге има у блискоисточним 
превратима, колорисаним „арапским пролећима“, сврга-
вањима лидера, пучевима, интервенцијама и сукцесивним 
ратовима. Покретање арапског и афричког становништва ка 
Европи изазвано је, дакле, ратним разарањима социјалних, 
економских, политичких и културних структура у тим не-
када колико-толико независним а сада у већини колонизо-
ваним земљама.

Европи се миграциони талас као хитнути бумеранг 
неконтролисано враћа у властито уједињено „двориште“. 
Оптуживање исламског света као искључивог изазивача ре-
гионалних ремећења (не)равнотеже глобалне моћи израз је 
једностраности која превиђа процес растакања униполарног 
света и евроамеричке супремације, у правцу мултилатера-
лизма и мултиполарности планетарне будућности.

Тим више је потребно раздвајати религијске аспекте 
ислама од политичког екстремизма који се базира на ислам-
ском фундаментализму и фанатизму који се у склопу одређе-
них околности испољава као политичко насиље – исламски 
тероризам. Иако су мигранти у огромној већини муслимани 
то никако не значи да су сви одреда потенцијални терористи. 
Иако међу стотинама хиљада пристиглих миграната свакако 
има реалних и потенцијалних терориста, нужно је препозна-
вање конкретно индукованих форми исламског екстремизма. 
Необразложена и недиференцирана ксенофобична, исламо-
фобична или расистичка реакција према мигрантима, као и 
небудност према реалним опасностима у промењеним окол-
ностима, сасвим извесно штете европским визијама и пракси 
просперитетног живота у Европи.

У току мигрантске кризе европске земље су испољи-
ле различите степене обзирности и увиђавности. Не делећи 
појединачне интересе у истоветном спољнополитичком об-
лику, чланице Уније су показале слабост у немогућности 
брзог одлучивања на фону заједничке унутрашње и спољне 
политике. Интереси Немачке су се каткада косили са инте-
ресима мање снажних европских земаља које нису толико 
заинтересоване за допунску радну снагу и мултикултурне 
обрасце. С друге стране, међу транзитним земљама дело-
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вао је и извесни релаксациони мотив, понајпре базиран на 
сазнању да нису земље коначне дестинације па тиме ни сно-
шења коначаних трошкова. Њима је претила друга опасност, 
да у импровизоријуму преусмерења и прекида миграционих 
токова постану сабирне земље, декларисано привременог а 
реално предугог боравка осујећених и „заглављених“ миг-
раната.

Како год, мигрантска криза је ојачала од раније по-
стојеће разлике међу чланцима и кандидатима за чланство 
у ЕУ. Мигрантска криза је, такође, учинила видљивим про-
тивречену ситуацију да нису све европске земље подједнако 
заинтересоване за масован пријем и интеграцију миграната 
из арапског света и севера Африке у своје друштвене, пре 
свега економске, политичке и културне структуре. Понеки 
лидери таквих земаља нису пропустили да истакну како у 
повоју кризе нису консултовани, па стога као „неучесници“ 
не могу да учествују економској расподели терета, нити да 
сносе политичку и моралну одоговорност за њене последи-
це. Уз то, спорост бриселске администрације и тешкоће у 
формирању заједничке популационе и демографске политике 
ЕУ, узроковале су замирање еврофорије, додатно разочарање 
и претварање латентног еврокритицизма у манифестни ев-
роскептицизам.

У досадашњим реаговањима на продужени мигрант-
ски талас владе европских држава поступале су различи-
то и асинхроно, неуједначено и неусклађено. У први мах, 
битне одлуке су препуштане лидерима и владама поједи-
них држава. Док је међу једнима испољена предусретљивост 
према изненадним придошлицама, међу другима је испољен 
одбојан став спречавања уласка миграната. У атмосфери 
ванредног стања, у оштрим рестрикцијама је предњачила 
Мађарска која је прва поставила баријере и подигила жичане 
зидове према Србији, затварајући тиме државне границе на 
главним правцима мигрантских кретања. После Мађарске 
и неке друге европске земље су у прагматичној изнудици 
прибегле сличним подухватима херметизовања властитог 
државног простора. Супротан толерантној политици немач-
ке канцеларке Англеле Меркел, „Орбанов модел“ партику-
ларне одбране националних и државних интереса, наишао 
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је на осуду у Бриселским институцијама, али и нескривену 
подршку међу заступницима идеје и идеологије Европе на-
ција-држава.

Реактивно и сукцесивно затварање државних грани-
ца земаља које су се нашле на правцима кретања мигра-
ната било је у потпуности супротно начелима Шенгенског 
споразума о безвизном режиму и проходности граница у 
Европској унији. Мигрантски талас и неадекватан одговор 
ЕУ узроковао је, у ствари, привремену суспензију Шенгена 
која наликује на реалну пропаст те идеалне замисли. Уме-
сто имиграционе отворености Старог континента ојачане су 
унутрашње границе између појединих држава чланица ЕУ, 
али и спољашње границе Европе према другим континен-
тима и евроазијској Русији. Чини се као да се ЕвропаУније 
брани тако што се спонтано и реактивно затвара спрам нара-
стајуће опасности које доноси мигрантски талас људи са не-
стабилних, сиромашних и ратовима обухваћених подручја. 
Строжи гранични режим и затварање је, такође, у упадљивој 
супротности са донедавном политиком ширења ЕУ на прео-
стала још неприкључена континентална подручја у каква, на 
пример, спада простор Балканског полуострва. Чини се као 
да су некада полетни евроинтеграциони процеси изгубили 
пређашњу енергију и привлачност, те да је одбрамбени реф-
лекс усредсредио Европу Уније ка пажљивијем разматрању 
забрињавајуће демографске слике Континента и у много 
чему занемарене популационе политике.

Та делимично управљана и од ЕУ са закашњењем 
исконтролисана мигрантска криза указала је на концептуал-
не проблеме и сукоб визија заступника Европе будућности. 
Под снажним дејством спољашњих узрока у мигрантској 
стварности Европе суочиле су се две упадљиво несагласне 
концепције мултикултурализма. У првом схватању мулти-
културног карактера Старог континента истиче се његова 
пријемчива отвореност за повратна или постколонијална ва-
невропска културна, реигијско-црквена и културна искуства. 
Прво схватање се, такође, заснива на концепту европског 
отвореног друштва (нео)либералног типа, али и Европске 
уније као наднационалног или транснационалног демо-
графског чиниоца евроамеричког агрегата. Према таквом 
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становишту Европа Уније, као мултиконфесионална али 
и секуларизована наддржавна творевина не испољава као 
пресудну хришћанску компоненту историјског и актуелног 
идентитета.

У другом схватању заступа се унутраевропски идеал 
мултикултуралностти и мултинационалности, при чему се 
у први план ставља непобитно богатство етничких и наци-
оналних посебности, националних економија и историјских 
форми националних држава. При том становишту, Европа 
јесте изнутра отворено и трансакционо друштво чији исто-
ријски формиран идентитет и цивилизацијски карактер ваља 
чувати од механичког ремећења инвазивних демографских 
прилива са других континента и нехришћанских религија, 
пре свих ислама. У овом становишту се, наиме, сматра и 
истиче да Европа има изразито хришћански идентитетни 
карактер.

Шире и дубље сагледано, укрстиле су се, заправо, а 
потом и сукобиле две текуће праксе и визије судбине Ев-
ропске уније. Док су с једне стране заступници идеала мул-
тикултурализма, у складу са којим је према ваневропским 
мигрантима потребно заузети толерантан став пријема и 
интеграције, с друге стране су они који одбацују реалне мо-
гућности таквог процеса, заступајући при том одсудну од-
брану Европе од свакојаких спољашњих угрожавања. Међу 
опасностима које прете Старом континенту заступници дру-
гог становишта убрајају и спољашње популационе притиске 
који воде у правцу измене етнонационалне и верско-црквене 
структуре европског становништв. Те опасности су одиста 
велике јер Стари континент у демографском смислу испоља-
ва забрињавајуће лошу старосну структуру. Европско ста-
новништво је, наиме, све старије и неинцијативније. Стари 
континент је већ сада остарели континент.

Усваком случају, миграциони таласи који не јењавају 
на пробу су ставили прокламовани идеал европског једин-
ства. Отуда је, и поред беневолентности становништва и 
власти према мигрантима, нужно и помно тумачење и раз-
умевање стања које је у много чему у мњењу, колективним 
осећајима и свести Европљана, наликује природној непогоди 
и мистериозном ударцу судбине. Рационалан приступ дра-
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матичним покретима становништва ка Европи и у Европи, 
претпоставља уочавање и објашњавање узрока покретања; 
разлога напуштања својих старих станишта; те мотива сеобе 
и пресељења у нови и потпуно другачији културно-цивили-
зацијски амбијент какав је онај део Европе у развијеним и 
богатим деловима Европске уније. Критички приступ уједно 
захтева и тумачење неуједначених и супротних реакција др-
жава чланица ЕУ, као и бриселских органа, на избеглички 
талас који, како је уочено, мада је подвргнут извесној контр-
оли, још увек не јењава.

Мигрантском кризом су на пробу, такође, стављене по-
стојеће процедуре евроинтеграција, али и безгранични ре-
жим шенгенског саобраћаја, као и унутрашњи политички, 
економски и културни механизми интеграције, апсорпције 
и асимилације придошлица из сасвим другачијег култур-
но-цивилизацијског, социјалног и религијског миљеа какав 
представља исламски свет афричког и азијског континента. 
Европа обликована у Унији још увек није заузела у пот-
пуности конзистентан став у погледу политике пријема и 
интеграције таласа садашње и будуће имигрантске масе. 
Политика обавезујућих сразмера и удела пријема показала 
се као неускладива са интересима и капацитетима поједи-
них чланица ЕУ. У осциловању око принципа економске и 
политичке отворености ЕУ је отпрва одредила минималне 
и максималне квоте појединачног пријема, али и чвршћу 
политику појачаног чувања спољашњих граница, чиме се 
удаљила од првобитних принципа властитог наднационал-
ног и транснационалног устројства.

Мигрантска криза је показала све мане и недостатке 
европске спољне политике и политике одбране, али сегмен-
тарних политика у какве, на пример спадају безбедносна 
политика, популациона политика, имиграциона политика 
итд. Србија је можда ресурсно невелика али је, свакако, по 
географском и геополитичком положају значајна земља. У 
Европи у целини и оном делу који је у стаставу Европске 
уније, према критеријумима сразмерне величине превлађују 
средње и мале земље. Мигранстка криза је, такође, указала 
да иако главну реч имају најснажније и највеће заинтерсо-
ване земље какве су глобалне силе Америка и Русија, од 
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пласирања утицаја не одустају ни континенталне силе попут 
Немачке, Француске, Шпаније, Италије. Према свим присту-
пачним сазнањима у мигрантској кризи је назаобилазна уло-
га регионалног хегемона Турске. Напослетку, као образац 
није занемарљиво ни кризно учешће средњих и мањих ев-
ропских земаања попут Бугарске, Србије, Хрватске, Мађар-
ске...

Поменуте земље играју одређену улогу, било активног 
субјекта, тј. актера кризе, било трпног објекта или жртве 
мигрантске кризе. У ове друге пре свих је потребно убројати 
неке азијске и афричке земеље погођене сукобима, терориз-
мом и ратовима, попут Срије, Ирака, Либије, Авганистана, 
Сомалије, Нигерије итд. Очигледно, мигранстка криза која 
у кулминативној завршници погађа Европу одавно је општи 
проблем који, осим регионалних, сасвим извесно, има гло-
балне узроке.

*
Уз предочени континентални и глобални оквир про-

блемског поља од изузетне је важности разумети место и 
улогу пролазних и проходних земаља кандидата за пријем 
у Унију, земаља које не престају да запљускују имигрантски 
таласи. У том смислу је корисно препознати реално стање 
и перспективе односа Србије према имигрантима, за које 
се иначе каже да су само у краткотрајном пролазу према 
крајњим дестинацијама изван Србије. Тим више, што се у 
односима ЕУ према мигрантима уочавају многи неадекватни 
поступци, закашњења и импровизације које изазивају неспо-
разуме и тешкоће које лако могу да буду сваљене на терет 
периферних земаља кандидата изван Фронтекстом брање-
них простора Уније.

Отуда су разматрања у форми научних расправа по-
требна зарад што тачнијег сагледавања и бољег разумевања 
свих последица које изазивају токови миграција у земљама 
на трасама кретања, и земљама финалних миграционих де-
стинација. Дијалог у светлу разложне анализе мигрантске 
кризе потребан је и ради јасног одређења националних и др-
жавних интереса Србије. Укратко, стављање на увид научне 
јавности панел дебата о мигрантској кризи може доприне-
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ти формирању не само каритативних и солидарних него и 
политичких становишта према драстично кризном демопо-
литичком феномену који још увек није довољно схваћен у 
далекосежним и ризичним аспектима свог испољавња.

Уредници
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 ГЕОПОЛИТИЧКИ АСПЕКТИ 
ЕМИГРАЦИОНЕ ЕРУПЦИЈЕ ИЗ БЛИСКО-

ИСТОЧНЕ „ВЕЛИКЕ ПУКОТИНЕ“**2

Сажетак

Миграције из северне Африке и са Блиског Истока уз-
буниле су читав свет, а непосредно уздрмале саме темеље 
ЕУ. После првог изненађења, уследиле су анализе које су се 
углавном бавиле бројем и структурним својствима миграна-
та, правцима њиховог кретања, хуманитарним питањима, 
политичко-безбедносним последицама... Међутим, разма-
трање узрока миграција задржало се само на „видљивом 
делу спектра“. У овом раду аутор „Нову Велику сеобу на-
рода“ сматра само последицом и понире у суштину узрока 
који су је изазвали. Проналази их у геополитичком значају 
Блиског Истока као „срца“ исламског света, који настоји 
да маргиналну позицију трансформише у функцију глобал-
ног геополитичког средишта, а досадашњи статус објекта 
претвори у улогу респектабилног субјекта у светским по-
словима. Миграције су резултат дестабилизације изазване 
покушајима САД и других великих сила да то онемогуће.

* Научни саветник, Институт за политичке студије, Београд.
**  Рад је настао у оквиру научног пројекта „Демократски и национални капаци-

тети политичких институција Србије у процесу међународних интеграција“ 
(179009), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког раз-
воја Републике Србије.
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Кључне речи:  демогеополитика, глобална геополитичка ре-
конфигурација, исламски свет, постмодерне 
велике силе, Блиски Исток, Балкан, Србија. 

1. Суочавање са демогеополитиком
Геополитика као „опросторење политичког“1 мотиви-

сано конкретним интересима различитих државних и не-
државних актера увек је зависила од читавог спектра чи-
нилаца. Њихова улога била је, јесте и биће постизање моћи 
намењене заузмању, задржавању, контроли, експлоатацији и 
уређењу територије, те краћем или дужем управљању и вла-
дању њоме. Један од кључних чинилаца геополитике јесте 
становништво, будући да се помоћу њега постиже најефи-
касније и најпостојаније поседовање територије. Територију 
је могуће ресурсно-економски експлоатисати, војно окупи-
рати, може се наметнути и марионетска политичка власт, 
али тек ако њоме демографски доминира сопствени етнички 
елемент – она се може (дуго)трајно сматрати „својом“. Стога 
стара српска народна мудрост „Чије овце, онога је и плани-
на!“ – није само поучна животна изрека, већ има карактер и 
геополитичког постулата – никако апсолутног, али свакако 
веома важног.

Свест, а потом и знање о значају квантитативних и 
квалитативних својстава становништва за просторно-поли-
тичке појаве и процесе налази се готово код свих (пре)ан-
тичких и потоњих мислилаца. Малтусова теорија несразмер-
ног раста популације и њених егзистенцијалних потреба и 
данас дели теоретичаре и практичаре на два табора – на ан-
тималтузијанце и (нео)малтузијанце. У оквиру свог биологи-
стичког схватања, „кум“ геополитике Рудолф Кјелен је један 
од пет субсистема сложеног система науке о држави назвао 
етнополитика, односно демополитика. Наглашавајући да је 
„држава за свој народ везана“2, он је заступао становиште 
да се не може пренебрегнути органска веза државе како са 
тренутним становницима у конкретном временском „пресе-

1  Radovan Pavić, „Teritorijalizacija političkog“, Ekonomika, Ekonomika, Beograd, 
br. 4-6/1994, str. 81.

2  Рудолф Кјелен, Држава као животни облик, Издање И. Ђ. Ђурђевића, Бео-
град-Сарајево, 1923, стр. 71.
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ку“, тако и са прошлим и будућим генерацијама, тј. народ је 
сматрао историјском категоријом која се, упркос променљи-
вости, одликује континуитетом и унутрашњом кохезијом.3

Током развојног пута научне гополитике демографски 
чинилац никада није заобилажен, али му је придаван разли-
чит значај – код геодетерминиста незнатан, а код посибили-
ста веома запажен. Тако је, на пример, у немачкој нацистич-
кој геополитичкој теорији и пракси то скренуло на потпуну 
странпутицу и добило карактер злочиначке расистичке зло-
употребе. У постмодерној геополитичкој мисли појавиле су 
се идеје о популационим процесима као пресудно важним 
покретачима све интензивнијих друштвених промена, а међу 
дисциплинама геополитичке науке посебну афирмацију до-
живела је демогеополитика. Штавише, Семјуел Хантингтон 
је у последњој деценији одлазећег другог миленијума хри-
стијаноцентричне историје поставио конзистентну демоге-
ополитичку концепцију трансформације светског поретка 
засновану на антагонизму седам-осам4, односно осам-девет5 
светских цивилизација.

Да становништво постаје не само кључни чинилац, већ 
сама суштина постмодерне геополитике, и највеће „неверне 
Томе“ уверила је тзв. мигрантска криза, која је генерисана 
махом на Блиском Истоку и северној Африци, али је не-
посредно угрозила темеље и опстанак ЕУ, те снажно п(р)
отресла читав свет. Емиграциони талас је перцепиран, а хи-
три глобални медији већ су га прозвали „Нова Велика сеоба 
народа“. Демографи су се вредно прихватили статистичко-
просторних анализа и прогноза. Остатак научне „породице“ 
махом је настојао да нови феномен фокусира у оквирима 
превазиђених парадигми и унапред задатих (псеудо)принци-
па. Упоредо, званичници ЕУ и држава на удару миграната 
панично су покушавали да превазиђу акутно стање, гранич-

3  Миломир Степић, Јелена Срећковић, „Становништво и држава – актуелност 
учења Рудолфа Кјелена“, Гласник, Српско географско друштво, Београд, св. 
87, бр. 2/2007, стр. 79-92.

4  Samuel Huntington, “The Clash of Civilizations?”, Foreign Affairs, Council on 
Foreign Relations, Inc., New York, vol. 72, № 3, summer 1993, pp. 22-49.

5  Samuel Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, 
Simon & Schuster, New York, 1996.
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ним оградама пресеку смерове сеоба, пилатовски проследе 
мигранте суседима и извуку се са што мање политичке ште-
те, избегавајући да се стварно и дугорочно посвете тешком 
изазову.

На питање зашто је емиграција становништва са Бли-
ског Истока покренута, углавном су доминирала немушта 
објашњења: „због рата“, „због сиромаштва“, „због неста-
билности“, „због бесперспективности“... Али, ретко су се 
тражили прави разлози „рата“, „сиромаштва“, „нестабилно-
сти“ „бесперспективности“... Апострофиране су последице, 
као што су последице и етно-верски конфликти, политички 
екстремизам, енормна милитаризација, пошаст тероризма, 
економска поларизација, неадекватна територијална подела 
и границе, па и само на први поглед изненађујућа „емигра-
циона бујица“. Тек би понирањем до узрока ових појава и 
процеса могли да се створе услови за суштинску спознају 
проблема, трагање за одговорима и предузимање практич-
них корака у тражењу решења. А стварни узрок је глобална 
геополитичка важност Блиског Истока и борба за његову 
контролу.           

2. Геополитичка динамичност Мекиндерове „велике 
пукотине“

„Геополитички магнетизам“ којим Блиски Исток при-
влачи велике силе обично се стеротипно своди на два фак-
тора:

1. Тај регион баштини континуирану цивилизацијску 
вертикалу. Стари народи, културе и државе су се ту 
зачели, развијали се и угасили, да би њихове духов-
не и материјалне тековине биле уграђене у неколико 
потоњих, па и савремених цивилизација заснованих 
на религијама. Средишта из којих су се оне раши-
риле не само да су ту груписана, него и даље не-
смањеном снагом исијавају културне импулсе, коди-
рају идентитете, дефинишу колективну припадност, 
мотивишу милионе следбеника, симболизују (над)
моћ воље и представљају духовни покретач света. 
Стога је постизање утицаја, контроле и владања у 
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простору такве вредности за велике силе (у првом 
реду САД) увек имало изузетан значај јер је докази-
вало супериорност и доминацију како над конкрет-
ним цивилизацијама, тако и над читавим светом.

2. Тај регион располаже највећим планетарним резер-
вама нафте и природног гаса. У другој половини 
20. века, а свакако и у првој половини 21. века, ови 
природни ресурси представљају не само енергетски, 
већ укупан економски покретач света. Нафтно-гас-
не резерве, производња и извоз већ деценијама по-
зиционирају земље Залива у сам светски врх, док 
су друге земље (махом Леванта), иако са мањим бо-
гатством, не мање важне због цевоводног транзита 
и поморског извоза. Ови природни ресурси допри-
нели су да Иран, Саудијска Арабија, Кувајт, Бахреин 
и Уједињени Арапски Емирати (раније и Ирак) за 
релативно кратко време постану економско-финан-
сијски, религијско-идеолошки и политички утицајне 
земље у региону и свету. Истовремено, у простору 
таквог енергетског значаја велике силе се надмећу 
за утицај, тј. за привилеговану експлоатацију и не-
сметан транспорт нафте и гаса. У томе је највише 
успела водећа глобална сила САД, али њену непри-
косновеност све више доводе у питање не само оста-
ле долазеће силе, већ и сам исламски свет.

Стално потенцирање геоцивилизацијског и геоеконом-
ског значаја скрајнуло је треће, најзначајније својство којим 
Блиски Исток привлачи велике силе – колосалне размере 
утицаја на глобални геополитички систем и његову дина-
мику. Постмодерно раздобље потпуно је разоткрило раније 
пренебрегавану чињеницу да тај регион од потенцијалног 
може да постане стварни геополитички покретач света. Тај 
његов квалитет је још пре стотинак година уочио, али са 
становишта тадашњих геополитичких прилика само импли-
цитно назначио, један од утемељивача геополитичке науке 
– Хелфорд Мекиндер. Коригујући и детаљније разрађујући 
своју „осовинску теорију“ из 1904. године6, која се сматра 

6  Halford John Mackinder, „The Geographical Pivot of History“, Geographical 
Journal, The Royal Geographical Society, London, № 23/1904, рр. 421-437.
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„најсмелијом и најреволуционарнијом схемом тумачења по-
литичке историје света“7, Мекиндер је у књизи Демократ-
ски идеали и стварност из 1919. године увео неколико но-
вих и геополитички важних појмова. Међу њима је Светско 
острво – интегрална копнена маса конвенционално подеље-
на на континенте Европу, Азију и Африку – чија контрола 
истовремено значи и управљањем читавим светом. Према 
Мекиндеру, сложену, разнородну структуру Светског острва 
чини шест „природних региона“, од којих су са таласократ-
ског, тј. британског (потом и америчког) становишта, по-
морским силама доступна три (Европски приобални појас, 
Монсунски приобални појас и Јужни /афрички/ Heartland), 
а недоступна такође три (/евроазијски/ Heartland, Сахара и 
Арабија).8 (карта 1)
Карта 1: (Дез)интегративни потенцијал Мекиндерове Арабије 

(„велике пукотине“) унутар шест „природних региона“
 Светског острва 

Извор: H. J. Mackinder, Democratic Ideals and Reality, р. 59.

Иако је потенцирао значај „правог“ Heartland-а, који је 
углавном под руском контролом, има стожерну глобалну ге-

7  Александар Дугин, Основи геополитике, књига 1, Екопрес, Зрењанин, 2004, 
стр. 47.

8  Halford John Mackinder, Democratic Ideals and Reality, National Defense 
University Press, Washington, DC, 1942. /електронско издање/ (оригинално из-
дање: H. J. Mackinder, Democratic Ideals and Reality – A Study in the Politics of 
Reconstruction, Constable and Company Ltd, London, 1919.)
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ополитичко-историјску мисију и перцепира се као претећи, 
неосвојиви телурократски антипод таласократским силама, 
Мекиндер је антиципирао будући значај региона Арабије. 
Тај простор, који мање-више може да се поистовети са да-
нашњим Блиским Истоком, схватао је као важну карику ре-
гиона Сахара и (евроазијски) Heartland. Та три региона чине 
огромну, континуирану, континенталистички профилисану 
целину од Арктика до западноафричког приобаља Атланти-
ка, која раздваја три региона Светског острва који су доступ-
ни поморским силама и тако потенцијално онемогућује њи-
хове амбиције за глобалном супремацијом. Имајући у виду 
читаво Светско острво, па и свет у целини, Мекиндер је 
посебно истицао централни, чворни положај Арабије, кога 
симболизује Јерусалим са својом тврђавом.9 Са становишта 
тадашњих интереса Лондона да сачува status quo, тј. целови-
тост колонијалне „Империје у којој Сунце никада не залази“ 
и Pax Britanica, контрола Арабије била је од виталне важно-
сти. Тај императив олакшавала је чињеница да недоступност 
овог региона ипак релативизује постојање три пловна пута 
– Нила (мање важан), Црвеног мора и Персијског залива – 
који су геотектонски предиспонирани. Стога је Мекиндер 
Арабију сматрао „великом пукотином“10, употребљивом и 
у фрагментационе (антителурократске) геополитичке сврхе.

Контролу „велике пукотине“ после Другог светског 
рата преузели су Американци, те они и почетком 21. века, 
стотинак година после Мекиндеровог дефинисања тог ре-
гиона, њоме доминирају. „Велика пукотина“ се, у ствари, 
данас може схватити као простор између америчке Пете и 
Шесте флоте. Њена акваторијална засеченост Источним 
Средоземљем, Суецким каналом, Црвеним морем и Пер-
сијским заливом омогућује дубоке продоре и доступност 
инструментима америчке „моћи мора“. Да је тај простор 

9 Исто, стр. 64.
10  Мекиндер је употребио термин broad gap, који на српски језик дословно може 

да се преведе као продор, пукотина, јаз, расед, зазор, пропуст. Његова Арабија 
има карактеристике једног пространог издигнутог платоа који се на западу 
тектонским ровом одваја од Афричке плоче (Црвено море), на истоку се под-
влачи под Евроазијску плочу (Персијски залив и Месопотамија), а изнутра је 
делимично избраздан системом раседа, те заиста може да се сматра „великом 
пукотином“. 
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„кључ“ глобалне хегемоније сведоче не само континуиране 
активности САД на политичком, економском, обавештајном 
и пропагандном плану, већ и њихова неупитна спремност да 
тамо у сваком тренутку бескомпромисно ратују – директно 
или посредством регионалних експонената-савезника. „Не-
опходност америчке присутности“ производи се сталним 
изазивањем нестабилности, што на унутармуслимански 
подељеном, етнички мозаичном, политички-територијално 
уситњеном, економски  поларизованом , социјално узавре-
лом, демографски експанзивном и екстремизмом преза-
сићеном Блиском Истоку – не представља велику тешкоћу. 
Интензивирање друштвених, а нарочито геополитичких 
процеса, захтева да се савремени опсег „велике пукотине“ 
прошири далеко изван граница Блиског Истока, тј. Мекин-
дерове Арабије, те обухвати још и читав „ров“ Средоземља 
у ширем смислу – од Гибралтара до источне обале Црног 
мора („од Херкулових стубова до Колхиде“), па чак можда 
и до Каспијског басена. Штавише, покренут интересом САД 
да сачувају видно уздрмане позиције, узбуркао се готово це-
локупан простор „пробуђене“ Хантингтонове Исламске ци-
вилизације, која показује амбиције да преузме улогу нове, 
постмодерне „географске осовине историје“. Само једну од 
последица, али и инструмената тог геополитичког процеса 
представља муслиманска емиграциона инвазија на Европу.     

3. (Самозадати) императив постмодерних сила: 
онемогућити прерастање исламског света у глобалног 

геополитичког „играча“

Таласократски Запад под америчким вођством је после 
униполарног транзиционог периода почео све очигледније 
да губи полуге глобалне хегемоније. Истрајавајући на Евро-
азији као „главној геополитичкој награди“11, англосаксонска 
геополитичка мисао и даље, већ дуже од једног века, апо-
строфира Heartland, тј. Русију, као персонификацију „друго-
сти“ и опсесивног архи-противника. „Империја“ перцепира и 
остале долазеће „варваре“, у првом реду Кину, страхујући од 

11  Zbignjev Bžežinski, Velika šahovska tabla, CID, Podgorica; Romanov, Banja Luka, 
2001, str. 33.
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њиховог удруживања и превентивно их „обуздавајући“ за-
хваљујући хладноратовским аквизицијама дуж евроазијског 
обода. Супротно глобализму који проповеда (под условом 
да га сама артикулише), она настоји да онемогући, тј. што 
више одложи, интегрално геополитичко конституисање и 
функционисање, не само Евроазије, већ и целокупног Свет-
ског острва. Ипак, постмодерни геополитички мегатрендови 
упућују на закључак да то неће бити могуће. Географски 
јединствено афро-евроазијско копно брзо се обликује и у ге-
ополитичку целину. Чак и ако постане континенталистички, 
телурократски необиполарни супарник таласократској аме-
ричкој пан-области (Стари свет vs. Нови свет), оно неће бити 
усамљен и самодовољан геополитички ентитет, већ састав-
ни део просторно (привидно) компримоване, хетерогене и 
структурисане, али свакако недељиве светске геополитичке 
арене. Та збигњеволика, али не више евроазијска, него гло-
бална „велика шаховска табла“, захтеваће темељну ревизију 
постулата и концепција (нео)класичне геополитике.

У првом реду, биће неопходно утврдити који простор 
се кандидује за постмодерног „географског стожера исто-
рије“, тј. за геополитичко средиште – не Евроазије, већ 
Планете. Традиционални, евроазијски Heartland, остаће ве-
ома важан, и то најпре у контексту неугаслог антагониз-
ма „моћи мора“ и моћи копна“, САД и Русије, Западне и 
Православне цивилизације. Али, већ постаје јасно да ће у 
будућности не само то, већ и предстојеће америчко-кинеско 
сучељавање – бити секундарног значаја. На геополитичком 
хоризонту, пред нашим очима, појављује се нови, глобални 
централни геополитички регион – ареал исламског света. 
(карта 2) Исламска геоцивилизацијска целина има неколи-
ко важних предиспозиција да то постане – централни гло-
бални положај, огромну пространост, позиционираност у 
кључним стратешким зонама и тачкама, бројну и најбрже 
растућу популацију12, емиграциону експанзивност, неоно-
12  Почетком друге деценије 21. века муслимана у свету било је 1,6 милијарди 

или 23,2% светског становништва. По бројности и процентуалном учешћу, 
представљали су другу светску религију (иза хришћана којих је укупно 
било 2,17 милијарди или 31,4%). Међутим, према најновијим пројекцијама, 
учешће муслимана нагло ће расти и средином 21. века износиће 29,7%, тј. 
сасвим ће се приближити стагнирајућем проценту хришћана (брз пораст 



Миломир Степић ГЕОПОЛИТИЧКИ АСПЕКТИ ЕМИГРАЦИОНЕ  ...

28

мадску покретљивост, религијску фанатизованост, енергетс-
ку и економску моћ, „пробуђено“ колективно самопоуздање 
и гумиљовљевску пасионираност, јединство и агресивност 
према „споља“ и „другима“ (чиме се надвладава унутрашња 
центрифугалност и конфликтност), те свест о геополитичком 
значају и амбицију да од досадашњег објекта и аутсајдера 
постане глобални субјект и фаворит. Традиционална, руска 
„осовинска област“ с почетка 20. века, тј. Heartland који је 
установљен и омеђен после Првог светског рата и о(п)стао 
до данас, део ових „адута“ губи, а са некима није никада ни 
располагао.
Карта 2: Исламски свет као потенцијални средишњи глобални 

геополитички макро-регион

Извор: Religious Composition by Country, Pew Research Center, 
Washington DC, 2014.

Шта би се догодило ако би се исламски простор, са та-
квим квалитетима, конституисао у аутономни геополитички 
пол глобалне моћи? То би несумњиво произвело фундамен-
талне и епохалне промене досадашњих геополитичких па-
радигми, срушило поредак који се заснива на вишевековној 
доминацији трговачке, поморске, материјалистичке, коло-

латиноамеричких и делимично афричких хришћана једва ће компензовати 
нагли пад европских, аустралијских и северноамеричких). Процена је да ће 
број муслимана превазићи број хришћана после 2070. године. http://www.pew-
forum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/ (приступљено 4.4.2016.)  
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нијалистичке,  конзумеристичке Западне цивилизације, те 
довело у питање не само још увек опстајућу униполарну 
доминацију САД, него и амбиције осталих мање или више 
моћних светских сила да изграде мултиполарни поредак 
у коме нису планирале једно од водећих места за ислам-
ски свет. У постмодерној стварности, када и типичне коп-
нене силе (првенствено Кина и Русија) убрзано изграђују 
и поморске димензије своје моћи, настојећи тако не само 
да релативизују америчку превласт, него и да редефинишу 
сопствени геополитички кôд, исламски свет ће остати је-
дини респектабилни носилац телурократског идентитета и 
персонификација супротности (и супротстављености). „Фор-
мулу“ The West and the Rest замениће The Islam and the Rest 
или конфликтнија варијанта The Islam versus the Rest, што у 
Хантингтоновом неувијеном тумачењу добија катастрофич-
ну димензију крвавих граница Ислама.

У контексту функционисања будуће геополитичке ди-
хотомије, тј. динамике необиполарног механизма, око ислам-
ског света као глобалног централног геополитичког региона  
и са друге стране његових зоналних крвавих граница, од 
„остатка света“ нужно ће се формирати прстенасти глобал-
ни ободни геополитички регион. Иако веома хетерогеног са-
става, са супротстављеним интересима држава и недржавно 
конституисаних чинилаца, те дијаметрално супротним ви-
зијама будућности светских односа и сопственој позицији 
у њима, актере унутар „обода“ у лабаво и несигурно савез-
ништво окупиће опасност већа од међусобних нетрпељиво-
сти – „исламска претња“. Она је давно престала да важи за 
„мит“ и постала је апокалиптична „стварност“.13 У другом 
плану остаће да ли је „претња“ истинска или је махом ин-
дукована ради маргинализовања нараслих унутрашњих про-
тивречности – упрвом реду САД и Запада, а потом и других 
сила „остатка света“. Са њиховог становишта, биће неопход-
но превентивно спречити успостављање обрасца: исламска 
просторно-популациона компактност + исламско цивили-
зацијско-политичко јединство = исламски геополитички 

13  John L. Esposito, The Islamic Threat – Myth or Reality?, Oxford University Press, 
New York, 1992.
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„блок“14. То се најефикасније постиже реализацијом опро-
баног империјалног контра-обрасца: divide et impera уну-
тар исламског света + директан војни, политички и други 
ангажман сила „остатка света“ = о(п)стајање исламског 
света у стању фрагментираног геополитичког објекта.

САД, „водећа држава“ Западне цивилизације, како не 
би дозволиле грешку да их угрожава још један, нови и опас-
нији, овога пута не руски, него исламски Heartland, те због 
тога трошиле силну енергију да га „обуздавају“, учиниће све 
да спрече и сāмо његово формирање. Остале силе – Кина, 
Русија, Индија, ЕУ – будући да би њиме биле још и директно 
територијално угрожене, предузеће исто. Истовремено, оне 
ће га у извесној мери инструментализовати у међусобним 
надметањима. На другој страни, исламски свет, који је очиг-
ледно изашао из „геополитичке адолесценције“, настојаће не 
само да адекватно реагује, већ и да преузме иницијативу 
користећи своје компаративне предности. У тој „постмодер-
ној великој игри“ исте природне и друштвене чиниоце могу 
на различите начине за сопствене интересе да употребе и 
једна и друга страна. На пример, синхронизованим преузи-
мањем контроле у акваторијалним „клиновима“ (Персијски 
залив, Црвено и делови Средоземног мора), а нарочито бло-
кирањем мореуско-каналских „кључних тачака“ (Гибралтар, 
Сицилијански канал, Суецки канал, Баб ел Мандеб, Ормуз, 
Босфор и Дарданели), исламски свет би могао да паралеше 
поморске силе и постигне недостајућу просторну компакт-
ност. Супротно томе, ако би се задржао status quo, тј. ако би 
те важне поморске „полуге“ под својом контролом задржали 
САД и Запад, исламски простор остао би геополитички и 
геостератегијски фрагментиран. Такође, исламски пол моћи 
у настајању може свој огроман демографски потенцијал да 
„диригованом емиграцијом“ усмери према супарницима са 
којима се граничи и тако у њих унесе „вирус“ дестабили-
зације и слабљења, док силе из глобалног ободног геополи-

14  Идеју исламског и других глобалних „блокова“ будућег мултиполарног 
геополитичког поретка М. Степић је изложио и картографски представио на 
једном предавању 1994. године, а објавио 1997. године. Видети у: Milomir 
Stepić, „Buduća blokovska struktura sveta“, Ekonomika, IP Ekonomika, Beograd, 
br. 1-2/1997, str. 37-41.
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тичког региона исту ту популациону „експлозивну направу“ 
могу да искористе за генерисање деструкције и имплозије 
самог глобалног централног геополитичког региона, у првом 
реду његовог језгра – блискоисточне „велике пукотине“.

Погрешно би било под глобалним централним геопо-
литичким регионом сматрати читав исламски ареал. Шта-
више, он не би обухватио неколико по броју муслимана 
најмногољуднијих, али издвојено и периферно позициони-
раних земаља.15 Такође, не може се сматрати геополитички 
исправним његово свођење на „Евроазијски Балкан“ или 
нешто пространију блискоисточно-централноазијску „зону 
нестабилности“ у креацији З. Бжежинског16, а још мање пои-
стовећивање „глобалне осовинске области“ само са Блиским 
Истоком, како то чини К. Мартин17. Блиски Исток је простор-
но релативно мало, али немерљиво важано „срце“ глобалног 
централног геополитичког региона, према коме је усмерена 
и из кога се покреће већина геополитички најважнијих им-
пулса. Од његовог стања зависи да ли ће читав исламски 
свет израсти у светског геополитичког чиниоца. Како  би то 
спречиле, велике силе, у првом реду САД и Запад, настоје да 
одрже геополитичку „избразданост“ блискоисточне „велике 
пукотине“ тако што ће деловати деструктивно и одржавати 
стање латентног „организованог хаоса“. Зато се потпирују 
верски (махом шиитско-сунитски), етнички и међудржавни 
конфликти, те врше сврсисходне обавештајне, пропагандне, 
економско-финансијске, војне и друге (не)посредне активно-
сти. Средином друге деценије 21. века „на ред“ је дошла 
примена миграционих инструмената, чији су геополитич-
ки мотиви несумњиви, вектори многоструки и различито 
оријентисани, а дестабилизација као исход – успешна. 

15  У њих спадају Индонезија (са 209 милиона прва у свету по броју муслимана), 
Индија (са 176 милиона трећа по броју муслимана, али они у њој чине само 
14% укупног становништва) и Бангладеш (са 134 милиона на четвртом месту 
у свету по броју муслимана). 

16  Zbignjev Bžežinski, Velika šahovska tabla, CID, Podgorica; Romanov, Banja Luka, 
2001, str. 118.

17  http://www.xaviermartin.fr/index.php?post/2010/01/04/MOYEN-ORIENT%2C-
NOUVEAU-PIVOT-GLOBAL (приступљено 20.11.205.)
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4. Емиграционо „кипљење“ из геополитички
 прегрејаног исламског „котла“

Хаотични процеси етно-верских конфликата, демо-
графске експлозије и масовних миграција само су део све-
обухватне глобалне анархије којом је Бжежински запретио 
„остатку света“ као једином алтернативом у случају декон-
струкције униполарног поретка и детронизовања САД са по-
зиције „неопходне нације“. Међутим, демогеополитика није 
више ексклузивно право великих сила Запада и нема само 
позитивне планиране ефекте, већ доноси „колатералну ште-
ту“, изазива домино-ефекат и враћа се као бумеранг онима 
који је користе као оруђе за остваривање интереса. Показало 
се да је у геополитичком коришћењу популациониог чинио-
ца „тврде моћи“ вичан и исламски свет, те да није само те-
роризам „атомска бомба сиромашних“. Из новог, исламског 
Heartland-а, а посебно из његовог до пароксизма узаврелог 
блискоисточног језгра, почели су индуковано, незадрживо 
и синхронизовано да „кипе“ и исламистички тероризам и 
муслиманско становништво.

И док је за терористичко деловање одавно недвосми-
слено утврђено да је у „лабораторијама“ Запада осмишље-
но као техника специјалног ратовања у биполарном гео-
политичком надметању против СССР у јужном сектору 
Rimland-а, те да се потом „отело контроли“ и као вештачки 
произвден „вирус“ пандемично раширило и тамо где „из-
умитељима“ није одговарало, муслиманске миграције са 
Блиског и Средњег Истока и из Северне Африке дуго су 
пропагандно представљане као спонтане, изазване економ-
ским и безбедносним разлозима. Међутим, иако су извесно 
време послужиле као идеално средство за „лоботомију“ ев-
ропске јавности, сензибилизоване трагичним сликама тзв. 
хуматинатрне катастрофе, уследили су докази да се ради 
о детаљно организованом процесу и „миграционом менаџ-
менту“ са геополитичким карактеристикама. Ризикујући 
дисквалификаторску етикету ултрадесничара, ксенофоба, 
шовиниста, неонациста и рушитеља темељних европских 
вредности, на то се охрабрило да укаже неколико челних 
личности угрожених чланица ЕУ. Штавише, мађарски пред-
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седник Виктор Орбан резолутно је указао на геополитички 
циљ изазваних и усмерених миграција – завера против Ев-
ропе и слабљење националних држава.18

Научници су много раније постављали на истраживач-
ким резултатима засноване прогнозе муслиманских демо-
графских трендова и њихове све очигледније геополитичке 
употребе у светским, европским и нарочито балканским 
оквирима. Утемељена на познавању „метода“ примењених 
на Косову и Метохији и југоистоку Србије, у Рашкој об-
ласти, Босни и Херцеговини и БЈР Македонији, сазнања и 
промишљања српских демографа, етнографа, географа, по-
литиколога, безбедносних и других стручњака могла су да 
се искористе за универзалне закључке и примене у случају 
геополитички артикулисане „Нове Велике сеобе народа“. 
Неки од њих су напомињали да би код муслимана основу 
свега, па и територијалне трансгресије, требало тражити у 
верском, а да национално има другоразредни значај (М. Јеф-
тић). Други су знатан део исламских претензија на Блиском 
Истоку, Балкану, Источном Средоземљу и другим областима 
стављали у пантуркистички, а нарочито у неоосманистички 
контекст, геополитички оличен у давутоглуоликој „страте-
гијској дубини“ (Д. Танасковић). Трећи су упозоравали на 
демографско-просторну експанзивност ареала исламизова-
ног балканског становништва, са јасном тенденцијом „сра-
стања и урастања“, те позиционирања унутар „балканског 
геополитичког лука“ (М. Степић). Четврти су масовну сав-
ремену сеобу муслимана недвосмислено идентификовали 
као прецизно организовани „миграциони џихад“ усмерен на 
заузимање демографски регресивне, декадентне, бирократи-
зоване, постхришћанске и вишедимензионално опадајуће ЕУ 
(С. Трифковић).19Индикативно је, упркос сталном медијском 

18  http://www.nspm.rs/hronika/viktor-orban-izbeglicka-kriza-je-zavjera-protiv-ev-
rope-koju-fi nansira-soros.html (приступљено 1. новембра 2015.)

19  Срђа Трифковић, на предавању „Имиграциони џихад и колапс европске ци-
вилизације“, које је у организацији Ротари-клуба Сингидунум одржао 16. 
новембра 2015. године у Београду, изнео је тврдњу да исламска имиграција 
обично има улогу претходнице исламског освајања, подсећајући да исламска 
ера није почела рођењем пророка Мухамеда, већ хиџром, тј. „великом сео-
бом“ Мухамеда и његових следбеника из Меке у Јатриб (потоњи назив Ме-
дина) 622. године. Предавање (ПП) је доступно на: http://www.vidovdan.org/
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„анестезирању“, да перцепција организованости, а не спонта-
ности тих миграција, све више преовлађује и код домицил-
ног европског (и српског20) становништва.

Карта 3: Три главна правца „Нове Велике сеобе народа“

Поред организованости и геополитичности, „Нова Ве-
лика сеоба народа“ показује опште демогеографске карак-
теристике многих масовних историјских миграција, али и 
неколико карактеристичних својстава, која су фрапантно 
аналогна Цвијићевим метанастазичким кретањима ста-
новништва Балканског полуострва, анализираних пре више 
од једног столећа21. Сходно томе, могуће је идентификовати:

Три миграционе „струје“ којима је муслиманско ста-
новништво из „земаља-матица“ кретало „у ројевима“ – бли-
скоисточна (најмасовнија и најгеополитичнија), либијско-ту-
ниска и магребска;

svet/item/70544-imigracioni-dzihad-trifkovic. Основне ауторове тезе о верским, 
цивилизацијским и другим својствима ислама, те о џихаду као начину оства-
ривања (и) геополитичких амбиција, видети у: Срђа Трифовић, Сенка џихада, 
Српска књижевна задруга, Београд, 2007. Оригинал је објављен под насловом 
Пророков мач 2002. године (The Sword of the Prophet, Regina Orthodox Press, 
Boston, 2002.)

20  Према комбинованом истраживању (телефон-терен), које је спровела НСПМ 
10-18. октобра 2015. године на репрезентативном узорку од 1.100 испитани-
ка у Србији (изузимајући КиМ), 71,9% сматра да су миграције са Блиског 
Истока организоване, 14,3% да су спонтане и 13,8% не зна или је без одгово-
ра. Видети: http://www.nspm.rs/istrazivanja-javnog-mnjenja/istrazivanje-srbija-
oktobar-2015.html (приступљено 22.11.2015.)

21  Јован Цвијић, „Метанастазичка кретања, њихови узроци и последице“, Ан-
тропогеографски и етнографски списи, Сабрана дела, књига 4 (том I), САНУ; 
НИРО „Књижевне новине“; Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 
1987, стр. 131-197.
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• Три миграционе „вратнице“ (сужења, пролази) куда 
се, као кроз велики пешчани сат, концентрише кре-
тање мигационе масе – егејско-мореуска, лампед-
уско-сицилијанска и гибралтарска;22

• Три снопа миграционих „путева“ (рута) који могу да 
се тумаче и као инвазиони „мостобрани“ постмодер-
не хиџре, а који могу да се претворе и у „прелазне 
или етапне земље“ ако се ту мигранти буду дуже 
задржавали – балкански, апенински и иберијски;

• Три „земље колонизације“ унутар ЕУ као супрадр-
жавне творевине, у којима већ постоји не само нај-
већа концентрација неколико генерација муслиман-
ских досељеника, већ и њихова највише изражена 
верско-екстремистичка, политичка и терористичка 
активност – Француска, Белгија и Немачка.23 (карта 
3) 

5. Демогеополитичка питања која сугеришу одговоре

Будући да је „Нова Велика сеоба народа“ несумњиво 
организована и проузрокована процесом постмодерног гео-
политичког реформатизовања света, тј. настојањем Исламске 
цивилизације да постане глобални геополитички субјект и 
преузме улогу Heartland-а, а великих сила да то не дозволе 
– шта је, у том случају, циљ муслиманске емиграционе „ек-
сплозије“? Управља ли сеобом муслимански, амерички, ко-
ординирано и један и други, или, пак, неки трећи „мозак“? 
Није ли, истовремено, „упумпавање“ муслиманских мигра-
ната усмерено на заустављање геополитичког еманциповања 
ЕУ? Ради ли се о покушају њене вештачке, анахроне и уна-
пред несумњиво безуспешне meltig-pot-изације? Не поспе-
шује ли се тако, у ствари, процес дестабилизације, полариза-
ције, слабљења и фрагментације ЕУ? Како објаснити зашто 

22  Фронтекс (Агенција за управљање спољним границама ЕУ) за три наведена 
„пролаза“ користи уопштеније, али непрецизније називе – источномедитеран-
ски, централномедитерански и западномедитерански.

23  Изузимајући Кипар, чији је северни, популационо већином муслимански 
(турски) део изузет из састава ЕУ, чланица ЕУ са највећим процентуалним 
учешћем муслимана је Бугарска (13,7%), али су то махом потомци исламизо-
ваног аутохтоног бугарског становништва (Помаци), а не имигранти.
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се мигранти нису логично и прагматично упутили у неку од 
географски ближих, климатски сличних, богатих, мирних 
и стабилних петрол-земаља Залива? Зар им од омраженог 
Запада нису верско-цивилизацијски блискији исламски Ку-
вајт (70% сунити), Катар (86% сунити), Уједињени Арапски 
Емирати (85% сунити), Саудијска Арабија (95% сунити), 
Бахреин (70% шиити), па и Иран (89% шиити), у којима, 
индикативно, готово није забележено њихово досељавање!? 
Зашто су мигранти кренули на пут пун физичких препрека 
(планине, аридне области, мора...) и мноштва државних гра-
ница, у удаљеније, природно и цивилизацијски другачије и 
правно-политички уређеније државе ЕУ? Зар је могуће да 
им је атрактивнија бирократизована супрадржавна творе-
вина упитне дугорочне перспективе, чије су неке чланице 
већ добро уздрмане економско-финансијском кризом? Да 
ли је логично да их више привлаче некадашње колонијал-
не метрополе упамћене по суровој владавини, које и данас 
неоколонијално експлоатишу природна богатства исламског 
простора, субверзивно дипломатски, обавештајно и пропа-
гандно мешетаре, те воде тзв. хибридне, али и класичне ра-
тове против њихових земаља?

Нису ли масе имигрантског исламског становништва 
– од којих су 3/4 млађи, војно способни и демографски ре-
продуктивни мушкари, а међу њима није мали број оних 
са ратним искуством, задојених верском искључивошћу и 
припремљених за терористичке акције – идеално оруђе за 
дисциплиновање неколико важних, а „непослушних“ зе-
маља тзв. старе Европе које „кокетирају са Русијом“? Може 
ли да се оспори да је на агресивном имигрантском удару 
у првом реду „срце ЕУ“ – Француска (муслимана 4,7 ми-
лиона или 7,5%), која излази на Атлантик и Средоземље, 
и где јача (нео)деголистичка идеја о евро-руском прибли-
жавању, Немачка (муслимана 4,8 милиона или 5,8%), која 
ради на осовини Берлин-Москва и са Русијом се сепарат-
но повезује гасоводима као „најважнијим геополитичким 
инструментима“24, Холандија (муслимана 1 милион или 6%), 

24  Александар Дугин, Геополитика постмодерне, Преводилачка радионица „Ро-
сић“; ИКП „Никола Пашић“, Београд, 2009, стр. 206.
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традиционални руски партнер на економском, трговинском 
и културном пољу, Белгија (муслимана 0,63 милиона или 
5,9%), неформална „централна територија“ ЕУ са Бриселом25 
као седиштем већине институција ЕУ и „главним градом“ 
евроатлантских интеграција, Велика Британија (муслимана 
3 милиона или 4,8%), „амерички носач авиона испред запад-
не обале Европе“ и чланица која испољава најочигледније 
намере да напусти ЕУ...26? Одговара ли све ово и америч-
ком и муслиманском „миграционом менаџеру“, те на неки 
перверзан политикантски начин и отуђеној, проамеричкој 
ЕУ-бирократији?

Како другачије објаснити овај „процес дугог трајања“, 
који ће несумњиво имати цивилизацијске и геополитичке 
последице: супституцију домицилног, хришћанског, европ-
ског становништва, имигрантским, муслиманским, афро-
азијским? Не ради се овде о катастрофистичком претери-
вању и заступању проказане „теорије завере“. Ако се овакав 
тренд настави, таква будућност је неминовна: од садашњих 
743 милиона становника Европе, већ 43,5 милиона (5,9%) су 
муслимани (од 505 милиона становника ЕУ, 21 милион или 
4% су муслимани), а њихов број и процентуално учешће 
све брже расту, како због имиграције, тако и због знатно 
већег фертилитета и природног прираштаја у односу на ау-
тохтоне Европљане!27 Када муслимани досељени у Европу, 
за које је потпуно јасно да се неће асимиловати, процене 
да су достигли „критичну масу“, да ли ће отворен оружани 
религијски сукоб за овладавање европским простором по-
стати неминовност, ма колико ту могућност негирали „по-

25  У Бриселу муслимани чине готово 1/4 становништва, а у његовим општинама 
Моленбек (Molenbeek-Saint-Jean) и Сен Жос (Sаint-Jossе-ten-Noоde) већ при-
ближно 1/2, са тенденцијом пораста. 

26  http://www.pewforum.org/2012/12/18/table-religious-composition-by-country-in-
numbers/ и http://www.pewforum.org/2012/12/18/table-religious-composition-by-
country-in-percentage/ (приступљено 23.11.2015.) Подаци се односе на 2010. 
годину. Данашњи (2016. године) број и процентуално учешће муслимана у 
укупном становништву ових држава, нарочито ако се  додају и илегални имиг-
ранти, свакако су већи.

27  О диференцираним популационим потенцијалима сведочи чињеница да је 
средња старост европских муслимана 32 године, а аутохтоног, махом хришћан-
ског европског становништва 42 године. http://www.pewforum.org/2014/01/
global-religion-full.pdf (приступљено 23.11.2015.) 
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литичком коректношћу“ инхибирани научни делатници?28А 
какав ће бити исход тог рата: победа једних, победа других, 
или „компромис“ који подразумева велике колективне сеобе, 
стварање две или више етно-религијски хомогених целина и 
концентрацију муслимана на некој европској „периферији“? 
У том случају, који би простор саможива западна и цен-
трална Европа била склона да „препусти“ муслиманима? 
Онај јужно од „историјске границе“ на Сави и Дунаву, тј. 
са друге стране новог-старог limes-а? Каква би, сходно томе, 
била будућност Србије и српских земаља у целини, и то не 
са становишта епизодне балканске миграционе руте, већ у 
контексту дугорочних, стратегијски важних демогеополи-
тичких промена?
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Milomir Stepic

GEOPOLITICAL ASPECTS OF EMIGRATION 
ERUPTION FROM THE MIDDLE EAST ’BROAD GAP‘

Resume

Population is becoming an increasingly important factor 
of geopolitics.  That is shown by the so-called migration crisis, 
which directly threatened the EU and violently shook international 
relations. But, the mass-emigration is only a consequence of the 
provoked instability and armed confl icts in the Middle East. 
The real cause is the importance of that region, which is not 
only civilisational and energetical, but primarily geopolitical. 
It is situated in the very center of the “aroused” Islamic world, 
whose ambition is to end its subordinated position and become a 
central global geopolitical region. For that role, it has important 
predispositions – vastness, central geographical position, key 
geostrategic points, energetical wealth, numerous, mobile, 
religiously, politically and militarily fanatical population… On 
the other hand, the main handicap is the fragmentation of the 
Middle Eastern “heart” of the Islamic world. Even a century ago, 
Halford J. Mackinder called it “region Arabia” and considered 
it a “broad gap”, which is nevertheless accessible to the naval 
powers. Also, the handicap is the internal Islamic religious 
heterogeneity, political polarization and the uncontrollable 
demographic explosion. These lacks are used by the Great 
Powers (the USA, before all) in order to maintain the status 
quo and disable the Islamic world in its intention to become a 
global geopolitical “player”. For that purpose, different methods 
are implemented – from violent changes of regimes to direct 
military interventions. The result of this is the induced anarchy 
and one of the consequences is “The New Great Migration”, 
which has three directions – Iberian, Apennine, and Balkans. 
“Migration management” is used, simultaneously, as a tool for 
destabilization of several key EU members, which show intention 
to geopolitically emancipate it from the US hegemony.
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Сажетак

Двадесет осам земаља Европске уније биле су у 2015. 
суочене са највећим таласом миграција после  Другог свет-
ског рата. Европска комисија је у првој половини 2015. по-
чела врло озбиљно да тражи одговор на мигрантску кризу 
која је попримила хуманитарни карактер. Европска коми-
сија је усвојила два кључна документа: Европску агенду о 
безбедности (28. априла 2015) и Европску агенду за мигра-
ције (13. маја 2015).  Имплементација ових планских докуме-
ната није се одвијала на очекивани начин, због чега је криза 
настављена.

Европска унија и њене државе чланице биле су суочене 
са неколико нових и сложених безбедносних претњи, које 
су наметале потребу за даљом синергијом и чвршћом са-
радњом на свим нивоима. Многи данашњи безбедносни про-
блеми потичу од нестабилности у самој ЕУ која се односи 
на мењање облика радикализације, насиља и тероризма. 
Претње су све разноврсније и више интернационализоване 
па захтевају ефикасан и координирани одговор на европском 
нивоу. Европска агенда о безбедности одређује како Унија 
може да подстакне и подржи државе чланице у оствари-
вању адекватне безбедности.
* Професор Економског факултета Универзитета у Београду у пензији.
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Аутор истражује и износи процене користи и непо-
вољних последица које мигранти носе собом, указујући и на 
дејство push и pull фактора који генеришу добровољну или 
изнуђену миграцију у државе чланице ЕУ. За већину мигра-
ната који су прошли Балканском рутом, Србија није била 
пожељна дестинација да тражење азила, већ само једна 
од транзитних земаља. Ипак, број тражицала азила у Ср-
бији је у 2015. био знатно већи у поређењу са претходном 
годином.
Кључне речи:  легалне миграције, присилне миграције, тра-

жиоци азила, европска миграциона политика, 
Србија, транзитне миграције

Присилне или, можда тачније речено, изнуђене мигра-
ције нису ни нова нити непозната појава. Људска историја је, 
у неку руку, обликована бројним присилним миграцијама. 
Европа била је, у великој мери, у избегличкој кризи више 
пута раније, а посебно током деведесетих, али овај феномен 
је у 2015. добио невиђену релевантност, како по својој вели-
чини, проширењу његових ефеката на читав свет и слично, 
тако и по међузависности између миграната и земаља које 
их примају, као и између држава пријема и држава порекла 
миграната. Он је имао велики утицај на више сектора без-
бедности и на многе земље и њихове односе с другим др-
жавама, посебно у Европској унији. Отуда је логично да се 
постави питање: да ли је ова хуманитарна криза миграција 
другачија од ранијих?

Европа се, у ствари, 2015. суочила с до тада невиђеним 
бројем тражилаца азила и избеглица, много већим него у ев-
ропским избегличким кризама које су се дешавале од краја 
Другог светског рата.

Као и у претходниим избегличким кризам 90-их годин 
прошлог века, токови савремене мигрантске кризе били су 
концентрисани на неколико земаља. У оквиру Организације 
за економску сарадњу и развој (OECD), Турска је највише 
погођена јер је постала домаћин преко 2 милиона Сиријаца, 
као и великог броја људи из Ирака. Унутар ЕУ, Италија и Гр-
чка су све време биле на „линији фронта“, али главне земље 
дестинације су Немачка, у апсолутном смислу, и Шведска 
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и Аустрија, с обзиром на однос броја избеглица и бројност 
укупног становништва земље пријема.

Више него у претходним миграционим кризама, тра-
жиоци азила су веома разноврсни у погледу земље поре-
кла, стручног профила и мотивације. Садашње избеглице 
из Сирије се у погледу вештина и стручности разликују од 
других група, па и од оних које су дошле у земеље Уније 
током југословенских ратова 90-тих година.1 У најновијом 
исељеничкој кризи више је малолетне деце без пратње (деца 
без одговорног одраслог лица да се брине за њих). Избеглице 
су у 2015. тежиле да се домогну земаља са најповољнијим 
економским условима. Истина је, додуше, да Европа данас 
има на снази боље законске и институционалне системе за 
тражиоце азила и за мигранте, него што их је имала крајме 
прошлог века. Ипак, ни погодније институције и законодав-
ства Уније нису осигурала фер поделу миграционог терета 
између земаља, а нису ни спречиле коришћење кријумчар-
ских канала.

Прецизније речено, више од милион миграната и из-
беглица прешло је у Европу у 2015. години, што је иза-
звало кризу у земљама дестинације и бројне тешкоће да 
се изборе са таквим великим приливом. Огроман прилив 
избеглица је стварио поделе у ЕУ у погледу прерасподеле 
терета мигрантске кризе на државе чланице.2 У ствари, 
најмасовнији токови избеглица и миграната су забележе-
ни крајем лета 2015, а ескалација ове највеће хуманиратне 
кризе десила се управо у јесен исте године и то на путе-
вима Западног Балкана. Скоро 880.000 људи прешло из 
Турске у Грчку 2015. године, а већина од њих је даље пу-
товала кроз Западни Балкан до централне и северне Ев-
ропе.3 Међу онима који су тражили спас у Европи, било 
је Сиријаца који су бежали из своје земље због грађанског 

1  Alberto Cervone, Seeking a Sensible Migration Policy, Governments should avoid 
treating immigration mainly as a security problem, http://www.marshallcenter.org/
mcpublicweb/MCDocs/fi les/College/F_Publications/perConcordiam/pC_V3N2_
en.pdf  Приступљено: 15.02.2016.

2  „Migrant crisis: Migration to Europe explained in graphics“. January 28. 2016, 
http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911  Приступљено 10.03.2016.

3  Ibid.



Владимир Гречић ЕВРОПСКА УНИЈА И МАСОВНЕ МИГРАЦИЈЕ

46

рата који траје пет година и они су чинили највећу групу, 
39% укупног броја. Авганистанци су гледали да се удаље 
са ратних попришта на којима су талибански побуњеници 
(11%), док су Еритрејци бежали од принудног рада (7%) и 
чинили другу и трећу групацију миграната по величини. 
Погоршање безбедности и тешко сиромаштво у Ираку, 
Нигерији, Пакистану, Сомалији, Судану такође су допри-
нели приливу миграната у Европу.

Разликовање миграната, који таже спас од сиромаштва 
и економске несигурности, од тражилаца азила и избеглица 
није увек јасан и једноставан процес, а то је кључна ознака 
будући да те групе имају различито право на нивое и врсте 
помоћи и заштиту у складу са међународним правом.

У погледу узрока, постоји више разлога зашто људи 
одлуче да мигрирају у неку другу земљу.4 Људи мигрирају 
или су приморани да то чине као резултат етничких су-
коба, грађанских ратова, кршења људских права, насиља, 
или да побегну од прогона, али и од крајњег сиромаштва. 
Према подацима Одељења за становништво УН, број миг-
раната у свету (лица рођена у некој другој земљи од оне у 
којој живе), у првих 15 година 21. века, повећавао се брже од 
повећања укупног становништва, а њихов удео у укупном 
становништву, у периоду 2000-2015. године, повећао се од 
2,8% на 3,3%,5 достигавши 2015. године број од 244 мили-
она (укључујући 20 милиона избеглица), у поређењу са 173 
милиона миграната колико их је било у 2000. години.6 Број 
миграната се, дакле, повећао у петнаестогодишњем периоду 
за 41%. Највећи број миграната уточиште је нашао у Евро-

4  Глобализација је повећала тражњу за радном снагом из других земаља, а то 
у циљу одржавања националне економије на конкурентном нивоу. Учесници 
у миграцијама те сврхе познати су као „економски мигранти“; ови појединци 
су углавном из сиромашних земаља који мигрирају ради стицања прихода за 
опстанак. Део прихода, то јест уштешевине, обично шаљу у земљу порекла 
– кући, члановима породице, у виду девизних дознака. Девизне дознаке су 
постале економски хит у великом броју земаља у развоју. Тако је случај и са 
Србијом..

5  UN, Trends in International Migrant Stock: The 2015 Revision available at  http://
reliefweb.int/report/world/trends-international-migrant-stock-2015-revision. При-
ступљено:15.03.2016.

6 Ibid.
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пи – 76 милиона. Следе Азија и Северна Америка са 75 и 
54 милиона, респективно.7 Само у земљама Западне Европе 
живи готово 28 милиона миграната чије је учешће у укуп-
ном становништву овог дела Европе 14,4%.

Са становишта земаља пријема, мигранти могу бити 
жељени и нежељени. Када је реч о жељеним мигрантима, 
траже се: таленти, особито они са високим достигнућима 
у области научних истраживања (електро техника, физи-
ка и слично); лекари и медицинске сестре, студенти итд. 
Укупан број лекара и медицинских сестара рођених у ино-
странству који раде у земљама OECD-а је порастао за 60% 
у периоду између 2004. и 2014. Број међународних студе-
ната на универзитетима држава чланица ОЕЦД је у 2012. 
износио 2,840.502. Највише их је било у САД (740.476), УК 
(427.886), Француској (271.399), Аустралији (249.588), Немач-
кој (184.594) и Канади (120.960).

Подаци УН показују и то да је у свету у 2015. годи-
ни 177 милиона миграната, односно 72% њиховог укупног 
броја, било у животној доби између 20 и 64 године старости, 
у просеку 39 година старости. Убрзано повећање миграната 
у свету, као последица глобализације и боље информисано-
сти о алтернативним могућностима, има вишеструке импли-
кације. За послодавце у развијеним имиграционим земљама, 
нарочито у оним где домицилно становништво нагло стари 
и где је негативна стопа природног прираштаја становништ-
ва висока, то је повољна прилика. Јер, повећање младе радне 
снаге на тржишту рада даје им погућност бољег избора за 
попуњавање слободних радних места. С друге стране, већа 
понуда радне снаге на тржишту рада води  смањењу надни-
ца и повећању профита послодаваца.

За друштва и државе на које су усмерени масовни миг-
рациони трендови, нагли пораст миграната има, међутим, и 
негативне импликације, посебно када се ради о нежељеним 
мигрантима у које најчешће спада избегличка миграција. 
Повећање броја мигрантских заједница у појединим земља-
ма доводи и до увећања ксенофобије и раста екстремне дес-

7   UN, Key trends in international migration, Expert Group Meeting on The Post-
2015 Era: Implication for the Global Research Agenda on Population Develop-
ment, New York, 10 April 2015.



Владимир Гречић ЕВРОПСКА УНИЈА И МАСОВНЕ МИГРАЦИЈЕ

48

нице која се у борби против миграната залаже се за јачање 
националне државе.

Забрињавајућа је чињеница да су миграциони токови 
према ЕУ у последње две године све више интензивирани 
и да, судећи по прогнозама надлежних светских организа-
ција, и даље не јењавају. Европска комисија трага за адек-
ватним решењем за мигрантску кризу већ више од године 
дана. У том периоду усвојила је више стратешких докумен-
та. Очигледно да Европска комисија још увек није нашла 
адекватно решење за мигрантску кризу, што је у извесној 
мери пољуљало темеље на којима се ЕУ заснива. Разуме се, 
од главне идеје ЕУ се неће у скорије време одустати и јер 
постоје чврста очкеивања да ће се решења ипак пронаћи и 
утврдити главни правци заједничког деловања. Поред пи-
тања солидарности са мигрантимна, у жижи актуелности 
су и основни разлози због којих људи беже – укључујући 
грађанске ратове, етничке и друге сукобе, политичку и еко-
номску нестабилност, поштовање људских права и сиро-
маштво. Сва та питања су од изузетне важности и за Балкан.

6. Реакција Европске комисије на ескалацију 
мигрантске кризе у 2015.

Спољне границе Европске уније су током 2015. поста-
ле поприште људске трагедије у којој је Унија, заједно са 
својим чланицама, морала предузети хитну акцију. Таква си-
туација је наметала потребу да ЕУ мора боље и ефикасније 
управљати свим аспектима спољних миграција и штитити 
државе чланице од неиздржљивог прилива миграната.

Европска комисија је у првој половини 2015. године 
почела да тражи одговор на мигрантску кризу која је попри-
мила драматичан хуманитарни карактер. Европска комисија 
је усвојила два кључна документа: Европску агенду о без-
бедности8 и Европску агенду за миграције.9

Европска агенда за миграције има за циљ да уреди 
боље управљање миграцијама предузимањем краткорочних 

8  EC (2015), The European Agenda on Security, Brussels, 28.4.2015, COM (2015) 
185 fi nal, available online

9   EC (2015), A Migration Agenda on Migration, Brussels, 13.5.2015, COM (2015) 
240 fi nal, available online
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и дугорочних мера. Управљање миграцијама је заједничка 
одговорност, не само међу државама чланицама ЕУ, већ и у 
односу на државе не-чланице ЕУ, као и у односу на транзит-
не и државе порекла миграната. Комбиновањем унутрашње 
и спољне политике, Агенда омогућила нови, свеобухватни 
приступ заснованим на узајамном поверењу и солидарности 
међу државама чланицама и институцијама ЕУ.10

Који су то средњорочни и дугорочни приоритети 
Европске агенде за миграције? У одређивању приоритета, 
Европска комисија је, како се подвлачи, водила рачуна о 
чињеници да су миграције за ЕУ и повољна прилика, али и 
озбиљан историјски изазов. У том контексту, средњорочни 
и дугорочни приоритети се састоје у развијању структурних 
активности које ће имати превентивну улогу изван криза, 
али и бити од помоћи државама чланицама ЕУ у ванредним 
ситуацијама, ради бољег управљања свим аспектима мигра-
ција. Агенда је израђена на четири стуба:11

Прво, смањење подстицаја илегалних миграција: фо-
кус је на решавању основних узрока који изазивају илегал-
не миграције у земљама које нису чланице ЕУ, демонтажа 
кријумчарских мрежа и трговине људима, као и дефинисање 
активности за бољу примену политике повратка;

Друго, спашавање живота миграната и обезбеђивање 
спољних граница: што подразумева боље управљање споља-
шњим границама, посебно кроз солидарност са оним држа-
вама чланицама које се налазе на спољним границама, као 
и побољшање ефикасности граничних прелаза;

Треће, јачање заједничке политике азила: са повећањем 
токова тражилаца азила, политика азила у ЕУ треба да буде 
заснована на солидарност са онима којима је потребна међу-
народна заштита, као и солидарност међу државама члани-
цама ЕУ, чија пуна примена заједничких правила морају 
бити осигурана кроз систематско праћење;

Четврто, развој нове политике о легалним миграција-
ма: имајући у виду демографске изазове са којима се ЕУ 

10  European Agenda on Migration. Why a new European Agenda on Migration? http://
ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/
index_en.htm. Приступљено: 10.03.2016.

11  EC (2015), A Migration Agenda on Migration, Brussels, 13.5.2015, COM (2015) 
240 fi nal, pp. 6-17.
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суочава, а који ће у будућности бити још израженији, нова 
политика треба да се фокусира на привлачење радника који 
су потребни привреди ЕУ, посебно омогућавање лакшег ула-
ска високостручним и признавање радних квалификација и 
стечених звања (диплома).

ЕУ је, дакле, поставила за циљ предузимање хитних 
акција за спречавање даљих губитака живота миграната 
на мору, пружањем додатних средства за операције Фрон-
текс (FRONTEX – European Union Agency), ради заједнич-
ких потрага и спашавања миграната. Намера Уније је да, 
како истичу челници Европске комисије, ако је неопходно 
пресељење народа у Европу оно буде безбедније; што ће 
се обезбедити регионалним програмима заштите и развоја, 
првенствено оним програмима који се односе на највише 
погођене земље чланице, на спољним границама ЕУ. Поред 
тога, ЕУ има такође за циљ да ојача улогу Еуропола (Europol 
is the European Union’s law enforcement agency whose main 
goal is to help achieve a safer Europe for the benefi t of all EU 
citizens.), као обавештајног чворишта за демонтажу крими-
налних мрежа, као и да покрене, кроз Заједничку безбед-
носну и одбрамбену политику (Common Security and Defence 
Policy - CSDP), операцију у Медитерану за снимање и контр-
олу бродова. ЕУ ће, како је предвиђено у Европској агенди 
за миграције, такође, активирати систем за хитне случајеве 
које регулишу уговори, тако да тражиоци азила могу бити 
премештени на мање-више солидаран начин.

Потпуно нови концепт рада EASO-a (European Asylum 
Support Offi ce), Fronteks-a и Evropol-a на терену у погође-
ним државама чланицама ЕУ омогућиће, како се истиче у 
Европској агенди за миграције, да се брзо идентификују, ре-
гиструју и узимају отисци прстију мигрантима који долазе 
и да помогне у истрази и демонтажи кријумчарских мрежа 
миграната.

ЕУ и њене државе чланице суочавају се са неколико 
нових и сложених претњи безбедности, наглашавајући по-
требу за даљом синергијом и чвршћом сарадњом на свим 
нивоима. Претње су све разноврсније и све више интерна-
ционалне. Ове претње захтевају ефикасан и координирани 
одговор на европском нивоу. Европска агенда о безбедности 
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одређује како Унија може да створи додатну вредност да 
подржи државе чланице у обезбеђивању сигурности. Агенда 
као приоритет истиче борбу против тероризма, организова-
ног криминала и високотехнолошког криминала као међу-
собно повезане области са снажним прекограничним димен-
зијама, где деловање ЕУ мора постићи већи успех. ЕУ је 
већ успоставила низ правних и практичних средсатава за 
подршку у погледу веће унутрашње сигурности у Европи. 
Успех средастава који је Унија успоставила у последњих не-
колико година зависи, пре свега, од узајамне одговорности 
и поверења, као и од ефикасне сарадње између свих актера, 
укључујући институције и агенције ЕУ, државе чланице и 
националне власти.12

Европска агенда за безбедност има за циљ да ојача 
средстава које ЕУ нуди националним органима за спро-
вођење закона у борби против тероризма и прекограничног 
криминала. Посебно, Агенда је фокусирана на побољшање 
размене информација и на оперативну сарадњу између орга-
на у циљу спровођење закона. Такође се мобилише велики 
број инструмената ЕУ ради подршке активностима обуке, 
финансирања, истраживања и иновација. Коначно, Агенда 
поставља низ циљаних акција које треба дугорочно преду-
зимати на нивоу ЕУ, како би се појачала борба против теро-
ризма, организованог криминала и сајбер-криминала.13

Многе државе чланице Комитета за развојну помоћ 
(DAC- Development Assistance Committee) OECD-a биле су 
суочене и даље се суочавају са појачаним приливом избе-
глица и миграната. У 2015. више од 1 милиона људи пре-
шао је Средоземно море, тражећи међународну заштиту у 
Европи. Укупно, око 1,5 милиона лица затражила су азил у 
земљама OECD-a у 2015. Години. То је скоро два пута више 
од броја који је забележен у 2014. тј. највећи број који је 
икада забележен.14

12  European Agenda on Security. Why a new European Agenda on Security? http://
ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security/in-
dex_en.htm. Приступљено: 10.03.2016.

13 Ibid.
14  OECD (2016). In-donor refugee costs in ODA, available at:  http://www.oecd.

org/development/financing-sustainable-development/refugee-costs-oda.htm. 
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Званична помоћ за развој (ODA- Offi cial Development 
Assistance) одиграла је главну улогу у покривању непосред-
них трошкова насталих у оквиру ове мигрантске кризе. Раз-
уме се, постоји потреба да се настави акција и да се прате 
ови растући трошкови у виду донирања, како би се осигура-
ло да се кредибилитет ODA не доводи у питање. ODA чини 
више од две трећине средстава за спољно финансирање нај-
мање развијених земаља, а DAC врши притисак да се то 
користи више као полуга за генерисање приватних инвести-
ција у сиромашним земљама. DAC такође настоји да појасни 
правила по којима се може рачунати на покривање трошкова 
за избеглице од стране ODA.

Чланице OECD-a потрошиле су 2015. године два пута 
више новца у односу на претходну годину за покривање 
трошкова мигрантске кризе, чак 12 милијарди долара или 
10,6 милијарди евра.15 Издаци за прихват избеглица имали 
су највећи утицај на раст развојне помоћи од 6,9% у прет-
ходној години, јер када се изузму средства потрошена на 
избеглице, та помоћ је реално порасла за 1,7%. Извештај је 
обухватио 28 земаља чланица OECD-a, од којих су само њих 
шест - Данска, Луксембург, Холандија, Норвешка, Шведска 
и Британија - испуниле циљ Уједињених нација да задрже 
помоћ на 0,7% бруто националног дохотка.16

7. Одговор појединих држава чланица ЕУ на 
избегличку кризу

Долазак у Европу више од једног милиона тражилаца 
азила у 2015. узнемирио је многе челнике у ЕУ. Текућа ин-
ституционална и законска решења ЕУ нису била дорасла да 
изађу на крај са огромним приливом миграната, а криза јe de 
facto разоткрила и дубоке поделе међу државама чланицама. 
У зависности од степена до којег ЕУ може да превазиђе ове 
поделе и побољша своју политику, избегличка криза може 

Приступљено:14.04.2016.
15  Paul Hannon, April 13, 2016, 6:56 a.m. ET http://www.oecd.org/policy-briefs/PB-

Fiscal-Economic-Impact-Migration-May-2014.pdf. Приступљено: 14.04.2016.
16 Ibid.
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довестидо „више Европе“, или „мање Европе“, или до појаве 
новог језгра посвећених чланица европској идеји.

Шенгенски систем отворених граница испоставило се 
да није могао да се избори са кризном ситуацијом. У еху 
масовног прилива избеглица, Даблинска Уредба ЕУ,17 која 
детерминише одговорност за регистровање и обраду захте-
ва за азил у првој Шенген земљи у којој избеглица стиже, 
показала се неправедном и на крају неодрживом. Грчка и 
Италија више нису испуњавале своје обавезе и дозвољавале 
избеглицама да пређу кроз земљу где год желе, без подно-
шења захтева за азил у њима. Ова ситуација је довела до 
неодрживог терета за друге земље чланице, где је већина 
избеглица завршила, пре свега за Немачку, али и Шведску, 
Аустрију, земље Бенелукса и Финску.18

Заједничке институције створене за подршку 
управљања Шенген-ом, наиме Фронтекс, који ради на гра-
ничној контроли и Европска канцеларија за подршку азилу 
(The European Asylum Support Offi ce) нису могле много да 
ураде на преважењу кризе, јер нису ни имале овлашћења за 
то нити довољно финансијских средстава да имају неку дру-
гачију улогу од од помоћне. Радило се о одсуству солидног 
правног основа за хармонизацију имиграције и за политику 
азила будући да су  државе чланице инсистирале на очувању 
своје аутономије у овој области.

Током 2015. године ЕУ се трудила да изађе на крај са 
кризом. Поред чињенице да је мигрантска криза довела у 
питање функционисање Шенгенског уговора, државе чла-

17  Даблинска регулатива (Уредба бр 604/2013) представља законски акт Европ-
ске уније који уређује да је држава чланица ЕУ одговорна за испитивање, и за 
примање захтева за азил оних који траже међународну заштиту по Женевској 
конвенцији и Директиви ЕУ о квалификацији, у оквиру Европске уније. Тзв. 
Даблински систем се користи широм Европе узимањем отиска кажипрста за 
базу података, како неовлашћени не би могли да уђу у ЕУ. Даблинска регула-
тива има за циљ да «одреди брзо државу чланицу одговорну [за азил]» [1] и 
обезбеди трансфер лица које тражи азил у ту државу чланицу. Обично, одго-
ворна држава чланица ће бити она држава у коју је тражилац азила први пут 
ушлао у ЕУ.

18  Leaders’ Meeting in Brussels on refugee fl ows along the Western Balkans route. 
Posted on 22.10.2015. in Croatia, Macedonia, News, Serbia. http://europeanwest-
ernbalkans.com/2015/10/22/president-juncker-calls-leaders-meeting-in-brussels-
on-refugee-fl ows-along-the-western-balkans-route/. Приступљено: 10.03.2016. 
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нице су се спотакле и по питању прерасподеле терета избе-
гличке кризе.19 
Табела 1
Кључеви за одређивање квота миграната

European relocation 
scheme /1)

European resettlement scheme (2)

Member 
States

Key Member 
States55

Key
Total allocation 
based on 20.000 
persons

Austria 2,62% Austria 2,22% 444 
Belgium 2,91% Belgium 2,45% 490 
Bulgaria 1,25% Bulgaria 1,08% 216 
Croatia 1,73% Croatia 1,58% 315 
Cyprus 0,39% Cyprus 0,34% 69 
Czech 
Republic 

2,98% Czech Republic 2,63% 525 

Estonia 1,76% Denmark56 1,73% 345 
Finland 1,72% Estonia 1,63% 326 
France 14,17% Finland 1,46% 293 
Germany 18,42% France 11,87% 2375 
Greece 1,90% Germany 15,43% 3086 
Hungary 1,79% Greece 1,61% 323 
Italy 11,84% Hungary 1,53% 307 
Latvia 1,21% Ireland56 1,36% 272 
Lithuania 1,16% Italy 9,94% 1989 
Luxembourg 0,85% Latvia 1,10% 220 
Malta 0,69% Lithuania 1,03% 207 

19  Према Европској агенди за миграције, кључ за дистрибуцију избеглица ће 
бити заснован на објективним, мерљивим и проверљивим критеријума који 
одражавају капацитет држава чланица да апсорбују и интегришу избеглице. 
Овај кључ ће се заснивати на следећем елементима: а) величина популације 
(40%), јер одражава капацитет да прими одређени број избеглица; б) укупан 
GDP (40% ), јер одражава апсолутно богатство земље и стога је индикативно 
за својство економије да апсорбује и интегрише избеглице; в) просечан број 
спонтаних захтева за азил и број пресељених избеглица по једном милиону 
становника, у односу на период 2010-2014 (10%), јер одражава напоре држава 
чланица у недавној прошлости; г) стопа незапослености (10%), као индикатор 
који одражава способност да се интегришу избеглице
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Netherlands 4,35% Luxembourg 0,74% 147 
Poland 5,64% Malta 0,60% 121 
Portugal 3,89% Netherlands 3,66% 732 
Romania 3,75% Poland 4,81% 962 
Slovakia 1,78% Portugal 3,52% 704 
Slovenia 1,15% Romania 3,29% 657 
Spain 9,10% Slovakia 1,60% 319 
Sweden 2,92% Slovenia 1,03% 207 

Spain 7,75% 1549 
Sweden 2,46% 491 
United 
Kingdom56 

11,54% 2309 

Извор: European Commission (2015), A Migration Agenda on Migration, 
Brussels, 13.5.2015, COM (2015) 240 fi nal. Available online

Највећи проблем је био како преселити 160.000 избе-
глица из Италије и Грчке у друге шенгенске државе; успо-
ставити центара за обраду података (хот спот) на спољним 
границама ЕУ; остварити комплекс споразума са Турском 
дизајнираним да заустави проток избеглица пут западног 
Балкана, и, напослетку; остварити обавезе финансирања 
програма УН који подржава избеглице на Блиском истоку.20 
Примена већине ових одлука је спора и слабо напредује, док 
је у исто време број нових долазака и даље у забрињавајућем 
порасту.

У светлу предочене колективне слабости ЕУ, државе 
чланице све више прибегавају појединачним радњама, као 
што су увођење контроле граница или изградња ограде дуж 
својих граница. Мађарској су упућене оштре критике због 
подизања ограде дуж своје границе са Србијом и Хрватском, 
али како се ситуација погоршала, ту праксу су следиле и 
неке друге земље.

20  Leaders’ Meeting in Brussels on refugee fl ows along the Western Balkans route. 
Posted on 22.10.2015. in Croatia, Macedonia, News, Serbia. http://europeanwest-
ernbalkans.com/2015/10/22/president-juncker-calls-leaders-meeting-in-brussels-
on-refugee-fl ows-along-the-western-balkans-route/.Приступљено: 10.03.2016.
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Недостатак споразума међу свих 28 чланица наметао 
је потребу да се државе чланице организују у групе. Тако 
је Mini-summit у септембру 2015. године окупио највише 
заинтересоване државе чланице ЕУ и земље западног Бал-
кана. Коалиција вољних земаља, укључујући Аустрију, зе-
мље Бенелукса, Финску, Немачку, Грчку, Шведску, почела је 
да се редовно састаје како би допринела окупљању читаве 
ЕУ, али и да би одржала одвојене састанке са Турском. Хо-
ландска влада укратко изнела идеју о замени Шенгена са 
„Мини-шенгеном“ који би се састојао од мањег броја земаља 
спремних да прихвате виши ниво солидарности по питању 
миграција. На другој страни поделе, Вишеградске земље 
(Чешка Република, Мађарска, Пољска и Словачка) усвојиле 
су заједничке ставове против пресељења избеглица.21

Превазилажење разлика у интересима и гледиштима 
је било један од заштитних знакова „успешне приче“ о ЕУ 
протеклих деценија. Зашто је за ЕУ у случају избегличке 
кризе овај задатак био тако тежак? Један важан фактор јесте 
историјски контекст. Криза у Шенген-зони је дошла у време 
када је солидарност међу 28 држава већ била на ниском ни-
воу. Нестабилност евро-зоне је смањила самопоуздање ЕУ и 
међусобно поверење међу њеним државама чланицама; спор 
економски опоравак јединствене валуте; слабо политичко 
руководство ЕУ, као и успон популистичких партија (углав-
ном десничарских) против ЕУ у многим државама чланица-
ма довели су до широко распрострањеног смисла Европске 
малаксалости и реафирмације националних идентитета у 
трошковима подршке за интеграцију у ЕУ.22

8. Импликације мигрантске кризе по ЕУ као 
најзначајније интеграционе групације у свету

Миграције јављају се као спорно питање, у јавним рас-
правама, онда када се перцепције јавности не заснивају на 
релевантнима анализама. Ово се, пре свега и посебно односи 
на расправе о фискалном и економском утицају миграција 

21 Ibid.
22 Ibid.
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што је сложен проблем који има више аспеката као ђшто су: 
стопа запослености имиграната; мера мигрантског плаћања 
пореза, остваривање бенефиција, допринос повећању еко-
номских капацитета земље, иновативност итд.23

Како се ова питања разматрају? Као и код толико тога 
другог у миграцијама, одговор варира широм света, а ста-
вови најчешће одражавају историјско и тренутно искуство 
сваке имиграционе земље. Међутим, током економске кризе 
у последњих неколико година, било је знакова, посебно у 
Европи, пораста јавне узнемирености у вези са миграција-
ма. Развој адекватнијег разумевања фискалног и економског 
утицаја миграција је од суштинског значаја за информисање 
у јавној расправи. Такође је од виталног значаја да владе ди-
зајнирају ефикасне политике како би допринос имиграната 
био максималан у њиховим новим домовинама.

Мерење утицаја миграција на државну касу је сложен 
задатак. Ипак, анализа стручњака Секретаријата OECD по-
казује да су „у последњих 50 година мигранти имали широ-
ко неутралан утицај у земљама OECD-a“.24 Другим речима, 
трошкови у виду државних давања били су углавном покри-
вени порезима које мигранти плаћају. Тамо где су мигранти 
имали фискални утицај, ретко где је то прелазило плус или 
минус 0,5% БДП-а. Али, док је утицај имиграната на др-
жавну касу, уопштено говорећи, неутралан, то је ипак мање 
повољан него што је код домицилног становништва. Украт-
ко, мигранти нису велики терет на државну потрошњу, али 
нису ни лек за побољшање јавних финансија. Имигранти 
имају широко неутралан утицај на државну касу у земљама 
OECD-a.

Запошљавање, тј. питање да ли мигранти раде или не 
раде, најважнија је одредница њиховог фискалног утицаја. 
Имигранти чине већи део повећања радне снаге у развије-
ним земљама; попуњавају брзо растуће и брзо опадајуће сек-
торе привреде. Удео високообразованих имиграната нагло 
расте у земљама OECD-a; током протекле деценије је пора-

23  OECD (2014), The Fiscal and Economic Impact of Migration, www.oecd.org/poli-
cy-briefs. Приступљено: 14.04.2016.

24 Ibid.
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стао за 70%, делом због имиграције из Азије.25 Недостатак 
међународно упоредивих података отежава да се утврди оп-
шти утицај нето-миграција на економски раст.

Стопа запослености међу мигрантима је кључни фак-
тор у одређивању утицаја миграција на државну касу. По-
дизање стопе запослености миграната до саобраз ности оној 
која је код домицилног становништва, од пресудног је зна-
чаја за обликовање и вођење јавне политике.

Током протеклих 10 година, имигранти представљају 
47% од повећања радне снаге у Сједињеним Америчким Др-
жавама, а 70% у Европи. Они играју главну улогу у секто-
рима привреде који су суочени с великим променама. У Ев-
ропи, нови имигранти представљају 15% од новозапослених 
у секторима са снажно растућим занимањима у здравству, 
науци,и технологији. У Сједињеним Америчким Државама 
њихов удео је 22%. Али мигранти су такође снажно при-
сутни и у секорима опадајућих занимања, будући да преу-
зимају послове који локални радници сматрају непривлач-
ним. У Европи, мигранти представљају 24% новозапослених 
у областима као што су услужне делатности и одржавање 
чистоће, док су у САД мигранти у овим делатностима уче-
ствују са 28%.26

Мигранти на тржишту рада доприносе отклањању не-
равнотежа. Тржишта рада у земљама ЕУ прошла су кроз 
веома различита искуства током рецесије, у дужем перио-
ду времена са неким много вишим стопама незапослености 
него што је био случај код других земаља. Повећана мобил-
ност радне снаге у Европи, после проширења ЕУ, 2004. и 
2007. године, која су додала 13 нових држава чланица Уније, 
одиграла је значајну улогу у отклањању тих неравнотежа, 
апсорбујући до једне четвртине асиметричних шокова на 
тржишту рада у Европи.

Имигранти су све боље образовани. У земљама OECD-
a, проценат високообразованих имиграната нагло расте. У 
протеклој деценији, број имиграната углавном пореклом из 
азијских земаља, са терцијарним образовањем у земљама 

25 Ibid.
26 Ibid.
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OECD-a је порастао за 70%. У протеклих пет година, пре-
ко 2 милиона миграната из Азије са високим образовањем 
стигло је у државе OECD-a. Више од трећине нових миг-
раната, који улазе на европскотржиште рада је терцијарно 
образована.

Често се поставља питање који је економски утицај 
миграната у земљама пријема? Миграције могу утицати на 
економски раст на више начина. Прво, миграције повећавају 
обим становништва земље пријема и то, посебно, радно спо-
собног становништва. Друго, имигранти долазе са потреб-
ним вештинама и способностима које су најчешће дефици-
тарне. Докази из САД сугеришу закључак да квалификовани 
имигранти доприносе истраживању и иновацијама, као и 
технолошком напретку ове земље. Ипак, одсуство међуна-
родно упоредивих података постало је тешкоћа за процену 
укупног утицаја нето миграција.

9. Глобална агенда у сврху управљања миграцијама

Ако се миграције посматрају као „непрекидна струја“ 
која почиње у земљи порекла па даље теку према дестина-
цијама, онда полазна тачка за свеобухватну европску мигра-
циону политику (CEMP - Comprehensive European Migration 
Policy) мора бити продубљена и проширена у дијалогу и 
сарадњи са трећим земљама. Континуирани развој и ефи-
касно спровођење Глобалног приступа миграцији остаје као 
приоритет и треба да буду у потпуности интегрисани у све 
релевантне аспекте спољне политике Европске уније. Гло-
бални приступ треба да се заснива на истинском партнер-
ству и заједничком деловању са трећим земљама и треба да 
се спроводи у духу солидарности међу државама чланицама 
ЕУ.27

У перспективи, промовисање дијалога и сарадње о 
управљању миграцијама ради олакшања мобилности радне 
снаге требало би да се у форми дијалога настави и да буде у 
средишту Европске агенде о спољним миграцијама. Европ-

27  Åkerman Börje, Eva (2015) „Towards a new European policy on migration“, http://
www.berlinnstitut.org/fi leadmin/user-upload/handbuch-texte/pdf-Boerje-Europe-
an-Policy-on-Migration.pdf. Приступљено: 23.02. 2016.
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ска комисија ЕУ настоји да успостави стратешко дугорочно 
партнерство са свим релевантним трећим земљама у складу 
са истакнутим приоритетима Агенде. Према изјавама челни-
ка Европске комисије, Европски савет треба да усвоји листу 
приоритета таквих земаља и треба да осмисли свеобухват-
ну стратегију о томе како да ради са њима индивидуално, 
узимајући у обзир све релевантне аспекте као што су: раз-
вој и смањење сиромаштва, финансијска питања и спољно-
политички циљеви. Глобални приступ миграцијама, као и 
разни механизми сарадње осмишљени за његову реализа-
цију, требало би да буду основа за проширење и продубљи-
вање међусобне сарадње. Таква партнерства требало би да 
обухвате шири план миграција и да буду тесно повезана 
са Миленијумским циљевима развоја, као и са стратегијама 
националног развоја и смањења сиромаштва.

Главни циљеви политике интеграција као што су сотва-
риваее једнаких права и једнаке могућности и обавеза за све, 
требало би да буду у средишту сарадње земаља Европске 
уније у политици интеграција. Према Европској комисији, 
будуће богатство и кохезија Европе зависи од њене способ-
ности да постигне тај циљ. Државе чланице треба брзо да 
спроводе Акциони план ЕУ о повратку миграната у земље 
из које су дошли, који је предложила Комисија, а подржале 
државе чланице у октобру 2015. у Савету правосуђа и уну-
трашњих послова (Justice and Home Affairs Council).28 Пот-
пуна и брза имплементација Акционог плана сарадње ЕУ и 
Турске остаје као главни приоритет, како би се зауставили, 
тачније смањили до неког подношљивог нивоа миграциони 
токови и како би се изборили са трговцима и кријумчарским 
мрежама.29

Неке од договорених активности су предузете од 
стране Турске за имплементацију Акционог плана, посебно 
када је у питању приступ за сиријске избеглице у Турској. 
Међутим, прилив миграната који долазе у Грчку из Турске 
и даље је превисок.30 Одатле је неопходно да се постигне 

28   European Commission - Press releasе: 
State of Play: Measures to Address the Refugee Crisis, Brussels, 29 January 2016

29 European Council Conclusions on migration (18 February 2016.), Press release
30 Ibid.
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значајно и одрживо смањење броја илегалних улазака из 
Турске у ЕУ. Ово захтева даље, одлучне напоре, нарочито на 
турској страни да обезбеди ефикасно спровођење Акционог 
плана. Дакле, кључни играч у мигрантској кризи на Блиском 
истоку јесте Турска. Поред тога, мир у Сирији је један од 
најважнијих фактора стабилности миграционих токова.

Високи комесар УН за избглице (UNHCR) предложио 
је државама чланицама ЕУ план за управљање и стабилиза-
цију избегличке кризе.31 План се састоји од шест тачака које 
би требало да послужи као шире смернице, и то:32

Прво, у потпуности спровести ,,хот спот” приступ и 
размештај тражилаца азила који се налазе у Грчкој и Ита-
лији. У исто време, враћати особе које не задовољавају усло-
ве за међународном заштитом укључујући и оне према по-
стојећим споразумима о реадмисији;

Друго, повећати помоћ Грчкој како би се изборила 
са хуманитарном ситуацијом, и обезбедити помоћ за спро-
вођење поступка утврђивања избегличког статуса, размеш-
тај и повратак или реадмисију;

Треће, обезбедити поштовање свих европских закона и 
директива о азилу од стране држава чланица;

Четврто, омогућити безбедније и законите начине пу-
товања избеглица у Европу у оквиру организованих програ-
ма, на пример, програма хуманитарног пријема, приватних 
спонзорстава, спајања породица, стипендија за студенте и 
програма мобилности радне снаге, тако да избеглице не при-
бегавају кријумчарима и трговцима људима да би дошле до 
безбедних подручја;

Пето, заштитити особе изложене ризику; осигурати си-
стеме за заштиту малолетника без пратње и деце одвојене од 
родитеља или одраслих током пута, мере да се спречи или 
одговори на сексуално и родно засновано насиље; интензи-

31   Високи комесар УН за избглице (UNHCR) је упутио шефовима држава или 
влада чланицама Европске уније окупљених  на састанку са Турском, 7. марта 
2016. у Бриселу, препоруке које имају за циљ да помогну државама да реше 
избегличку кризу у Европи.

32  Документ UNHCRa ,,Стабилизација ситуације избеглица и миграната у Евро-
пи. Предлози за Састанак шефова држава и влада ЕУ и Турске 7. марта 2016. 
Године“, http://www.unhcr.org/56d94f7e9.html. Приступљено: 10.03.2016.
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вирати операције потраге и спашавања на мору, спашавати 
животе спречавањем кријумчарења и борити се против ксе-
нофобије и расизма усмерених на избеглице и мигранте;

Шесто, формулисати паневропске системе одговорно-
сти за тражиоце азила, укључујући и успостављање центара 
за регистрацију у главним земљама уласка и постављање 
Система за правичну расподелу азилних захтева у свим др-
жавама чланицама ЕУ.

Предлози сасвим јасно говоре да је правична расподе-
ла одговорности УНХЦР-а од кључног значаја за доношење 
решења за управљање овом ситуацијом и да је неопходно 
да чланице ЕУ договоре систем процената тражилаца азила 
који ће свака од њих да прими.

*

Анализа напред изнетих статистичких података и ста-
вова званичних међународних организација, као и анализа 
резултата истраживачких институција о виђшегодишњој 
мигрантској кризи сугерише и неколико закључних напо-
мена.

Прво, географско померање становништва преко др-
жавних граница је из године у годину све динамичније, а 
удео миграната у укупном становништву земаља пријема 
све већи.

Друго, ‟push-pull“ фактори који детерминишу међуна-
родне миграције све више добијају на значају. Истина, ‟push“ 
фактори снажније делују, притискајући људе – вољно или 
невољно - да траже повољније прилике за живот и рад негде 
другде. Глобализација, развој саобраћаја, техно-комуникаци-
оних средстава делују још снажније и на тај начин допри-
носе географској мобилности становништва. Етнички суко-
би, грађански ратови – карактеристични примери Арапског 
пролећа креирали су и подстицали изнуђену миграцију ста-
новништва. С друге стране, демографска транзиција води, 
такође, продубљавању јаза између економски развијених и 
земаља у развоју. Повећавају се разлике између једне и дру-
ге групе земаља по разним основама: у стопи раста бруто 
домаћег производа по становнику; стопи природног прира-
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штаја становништва и стопи укупног фертилитета, чиме се 
отварају већи простори за миграција на релацији Југ-Север.

Треће, Европа, посебно Европск унија, судећи по много 
чему представља “pull“ фактор, привлачећи све већи број 
мигрирајућег становништва. Европа је данас континент са 
највећим бројем миграната у свету.

Четврто, одговор ЕУ на текућу мигрантску кризу је-
сте концептуално и стратегијски добро формулисан, али 
национални интереси код једног броја земаља спречавају 
постизање консенсуса у имплементацији одлука Европске 
комисије. Превазилажење разлика у интересима и гледишти-
ма је било један од заштитних знакова успешне приче о ЕУ 
протеклих деценија. Стога се очекује да ће ЕУ превазићи и 
ове препреке и дса мигрантска криза неће битно утицати на 
њено проширење, већ ће га самно нешто успорити.

Пето, Србија као кандидат за чланство у ЕУ је у вели-
кој мери хармонизовала своје законодавство са законодав-
ством ЕУ, укључујући акта која се односе на миграциони 
комплекс и усклађује и миграциону политику са државама 
чланицама Уније. Међутим, и Србија има проблема са не-
ким аспектима имплеметације стратегијског опредељења. 
Највећи изазови с којима су суочени креатори и носиоци 
политика у Србији су: прекомерна емиграција младих, осо-
бито високообразованих и талентованих; све већа негативна 
стопа природног прираштаја становништва и стопа укупног 
фертилитета која се сврстава међу најниже у Европи и све-
ту. Ове демографске чињенице сугеришу да Србија мора да 
догради своју миграциону, а и популациону политику.
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Vladimir Grecic

THE EUROPEAN UNION RESPONSE TO MASS 
MIGRATION FROM THE MIDDLE EAST AND NORTH 

AFRICA IN 2015 AND BEYOND

Resume

The twenty-eight countries of the European Union are 
facing the biggest wave of disorderly migration since World 
War II. The European Commission has very seriously started to 
seek the response to the migrant crisis, which has, by character, 
become a humanitarian in the fi rst half of 2015. The European 
Commission adopted two key documents: the European Agenda 
on Security (28 April) and the European Agenda for Migration (13 
May). The implementation of these documents has not proceeded 
as was expected, and the crisis has been continued. The EU 
and its Member States face several new and complex security 
threats, highlighting the need for further synergies and closer 
cooperation at all levels. Many of today’s security concerns 
originate from instability in the EU’s immediate neighbourhood 
and changing forms of radicalisation, violence and terrorism. 
Threats are becoming more varied and more international.
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These threats require an effective and coordinated response 
at European level. The European Agenda on Security sets out 
how the Union can bring added value to support the Member 
States in ensuring security.

If migration is seen as a continuum beginning in the 
country of origin, then the starting point for the Comprehensive 
European Migration Policy (CEMP) must be a deepened and 
broadened dialogue and cooperation with third countries. A con-
tinuous development and effi cient implementation of the Global 
Approach to Migration remains a priority and should be fully 
integrated into all relevant aspects of the EU’s external policies. 
The Global Approach should be based on genuine partnership 
and joint ownership with third countries and it should be carried 
out in a spirit of solidarity among EU Member States. 
In a longer term perspective, promoting dialogue and coopera-
tion on migration management and facilitated mobility should 
continue to be at the core of the external agenda. The EU needs 
to establish strategic long-term partnerships with all relevant 
third countries according to priorities. The European Council 
should decide on a priority list of such countries and should 
devise a comprehensive strategy on how to work with them indi-
vidually, taking account of all relevant aspects such as develop-
ment and poverty reduction, fi nancial issues and foreign policy 
goals. The Global Approach to Migration, and the various coop-
eration mechanisms developed for its implementation, should be 
the basis for broadened, deepened and refi ned cooperation. Such 
partnerships should encompass the wider migration agenda and 
be closely linked to the Millennium Development Goals as well 
as to national development and poverty reduction strategies.The 
main goal of integration policy: equal rights, opportunities and 
obligations for all, should be at the core of European coopera-
tion on integration. The future wealth and cohesion of Europe 
depends on its capacity to reach that goal.

Member States should swiftly implement the EU action 
plan on return proposed by the Commission and endorsed by 
Member States at the October 2015 the Justice and Home Affairs 
Council.

Besides, this article explores migrants assessments of the 
benefi ts and sonsequences of arriving, staying, and leaving the 
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country and indicates the push and pull factors that generate 
legal and asylum migration through the European Union. For 
majority of migrants crossing through the Balkan route in 
2015, Serbia has not been preferred as a destination country 
by asylum-seekers, but as a transit only. However, the number 
of asylum seekers in Serbia was signifi cantly higher in 2015 
compared to the previous year
Keywords:  legal migration, forced migration, asylum-seekers, 

European migration policies, Serbia, transit 
migrations33 

*  Овај рад је примљен 22. фебруара 2016. године, а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 23. маја 2016. године.
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*

ИЗБЕГЛИЧКО-МИГРАНТСКА КРИЗА:
УЗРОК, ПОСЛЕДИЦЕ И СМИСАО **2

Сажетак
Текст о мигрантској кризи полази од претпоставке 

да се ради о спонтано организованом процесу који има низ 
окидача (или узрока) и вишеструке и далекосежне последице 
на земље порекла а понајвише и на земље пријема. Он га 
карактерише као сеобу народа, а теоријски као стратеш-
ки организоване миграције у којима се мешају принудни и 
економско-подстицајни елементи. Узроци су економске и по-
литичке природе, али и ратови и кризе отворене ‘Арапским 
пролећем’ тј. зимом. Аутор прво даје кратак осврт на исто-
ријат великих сеоба, затим одговара на неколико питања: 
Да ли се ради о спонтаном или организованом процесу? Да 
ли су у питању избеглице или мигранти? Какве су последице 
и који је смисао целокупне појаве?

Јанковић наводи да су планови за велико мигрирање 
дугорочно и постављани још пре Другог свтеског рата, као 

*  Др Слободан Јанковић је истраживач-сарадник у Институту за међународну 
политику и привреду, Београд. Рад је реализован у оквиру пројекта „Србија у 
савременим међународним односима: Стратешки правци развоја и учвршћи-
вања положаја Србије у међународним интегративним процесима – спољно-
политички, међународно економски, правни и безбедносни аспекти“, Мини-
старства науке Републике Србије, ев. бр. 179029, за период 2011-2016. године.

**  Рад је реализован у оквиру пројекта „Србија у савременим међународним од-
носима: Стратешки правци развоја и учвршћивања положаја Србије у међуна-
родним интегративним процесима – спољнополитички, међународно економ-
ски, правни и безбедносни аспекти“, Министарства науке Републике Србије, 
ев. бр. 179029, за период 2011-2016. године.
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и да су развијани и подстицани од стране западне финан-
сијско-политичко-интелектуалне олигархије и у новије вре-
ме. Вршећи поређење низа избегличких криза: палестинске, 
конгоанске и друге, он указује да избеглице вазда иду у окол-
не земље, док мигранти одлазе даље у потрази за бољим 
животом.

У тексту се посебно обрађују вишеструке последице 
по ЕУ, што се наслања на раније ауторове текстове по-
свећене политици ЕУ према јужном и источном Средоземљу 
те квалитету и дометима ЕУ политика у том делу света. 
Аутор закључује да је велика мигранстка криза део ширег 
процеса разбијања хомогености у западним друштвима и 
државама као пледојаеа за исти процес у остатку света. 
Насупрот томе, у европским друштвима јачају политички 
покрети који траже повратак суверености.
Кључне речи:  мигрантска криза, ЕУ, ЕУНАВФОР МЕД, за-

падна олигархија, сувереност и демократија.

Негде средином 2015. године на једном београдском 
институту повела се прича двојице колега о проблему ма-
совне миграције у Европу. Један од ове двојице, који је и 
иначе објавио пар чланака на тему миграција и у неколико 
других обрађивао питање илегалних миграција и њиховог 
контролисања, указивао је на нарастајући проблем. Други, 
либерал, говорио је како овај први, ваљда једини, види у 
томе нешто битно и значајно за међународне односе и по-
литику уопште. Када је за дочек Нове године, маса неевроп-
ског порекла (нејасно у којој мери је било оних скорије или 
старије имиграције) насрнула на жене, махом их сексуално 
узнемиравајући хватањем за одређене делове тела и пљач-
кајући, прва рекација двојице упосленика на истом инсти-
туту, либерала, била је да онај исти упорни колега из прве 
приче претерује и види нешто истраживачки индикативно 
у заправо минорној ствари. Заправо, у очима тих истражи-
вача „само ти гураш ту причу...” Притом они нису усамље-
ни. Скочили су разни космополитски блогови и издања да 
поричу како је уопште и било неког озбиљнијег напада на 
жене.1 Феминисткиње су махом одбиле да коментаришу 

1  Интернет, http://www.nextquotidiano.it/le-bande-di-immigrati-che-non-hanno-
assaltato-colonia/;http://www.bufale.net/home/disinformazione-stupro-di-
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не само Келн, него исте епизоде, додуше са мањим бројем 
нападнутих особа. Поједине су чак оптужиле мушкарце 
староседеоце да стално силују и узнемиравају жене па су 
ваљда имигранти (испоставља се да су све чиниле неевроп-
ске придошлице у Немачку) то научили, неки непосредно по 
приспећу у Немачку, а неки после пар година.2 На крају се 
испоставило да је само у Келну око 1000 пријава за сексуал-
но узнемиравање и џепарење, да су немачке жене и девојке 
нападнуте и у Билефелду, Хамбургу, Штутгарту и другде,3 
као и да су Шведске власти прикривале истоветне догађаје 
са летњег музичког фестивала. У Француској, Шведској, 
Немачкој стварају се криминализована гета у којима нема 
домаћег становништва или се оно исељава. У таквим четвр-
тима престају да функционишу државне службе од ватрога-
саца до полиције. Да ли та појава заједно са прославом Нове 
године у Келну представља модел за будућу интеграцију 
имиграната и процесе који ће захватити земље ЕУ?

Немачка канцеларка Ангела Меркел, као и део других 
шефова држава ЕУ, те бриселска бирократија, су до краја 
2015. заузели становиште да су масовне миграције неевроп-
ског (и албанског) становништва у ЕУ, хуманитарна криза те 
да Унија треба да неометано прима мигранте. Такво стано-
виште су у почетку најјасније заузеле Шведска и Немачка 
које су и доминантна мета бујице са Блиског истока, Африке 
и, испоставиће се, из Албаније и са Косова и Метохије (под 
окупацијом). Мађарска је од почетка заузела опречан став, а 
њен премијер је тврдио „Европи прети нарастајућа савреме-
на Велика сеоба народа” која угрожава хришћански иденти-
тет Европе а тиме и идеју ЕУ и Шенген као вид слободног 
кретања унутар граница Уније.4

massa-in-germania-mille-immigrati-violentano-80-donne-bufale-net/, приступ: 
08/01/2016.

2  “German Feminists: Forget Rapist Migrants, They’re Already Marginalised”, Bre-
itbart 7 Jan 2016, Интернет, http://www.breitbart.com/, приступ: 09/01/2016.

3  “Violenze di Capodanno, Imam di Colonia: «Donne violentate perché mezze nude e 
profumate»”, Il Messaggero 21 Gennaio 2016 Интернет, http://www.ilmessaggero.
it/primopiano/esteri/violenze_di_capodanno_ imam_di_colonia_colpa_delle_don-
ne_perch_c_messo_profumo-1497887.html, приступ: 22/01/2016.

4  Viktor Orbán, „Wer überrannt wird, kann niemanden aufnehmen“, FAZ 02.09.2015, 
http://www.faz.net/aktuell/politik/fl uechtlingskrise/viktor-orban-wer-ueberrannt-
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Но, пре одговора на то питање потребно је позабавити 
се и узроцима велике избегличке, односно мигрантске кризе. 
Какве су њене последице и који је њихов смисао?

.   .   .

Историја миграција обично почиње као и многе друге 
историјске појаве —   у далекој прошлости. Два су основна 
узрока миграција, трбухом за крухом, или миграција ради 
бољег живота (Јевреји напуштају Обећану земљу и одла-
зе за Мисир, одакле ће их Бог избавити путем Мојсија, 2, 
Мој. 13:3) и миграција као последица рата/насиља (као ва-
вилонско ропство јеврејског народа због богоодступништва 
односно вавилонског освајања). Свако масовније кретање, тј. 
селидба, било је ограничено тиме што су неке заједнице већ 
насељавале територију на коју се одређена група сели или 
кроз коју пролази. 

Када су биле масовне оне су називане „сеобе народа” 
и дешавале су се на свим континентима. Дешавале су се у 
форми освајања праћеног насељавањем, када жене и деца 
иду одмах иза ратника; затим са ратним пустошењем па на-
сељавањем (нпр. Америка, Канада, карипска острва и дело-
ви јужне и средње Америке, немачке и словенске земље...) 
и након епидемија (нпр. европске земље после куге током 
касног Средњег века).

Велика сеоба народа у 13. веку пре Христа у источ-
ном Средоземљу представљала је мали светски или велики 
Источно медитерански рат онога времена. Многи народи су 
похрлили на плодну делту Нила. Народи са Балкана, ми-
кенски Грци међу њима, Крићани, Хетити, Тројанци, разна 
малоазијска и левантска племена и народи. На једном од 
приказа види се да су неки од њих долазили са женама и 
децом натовареним на кола која су вукли волови. Наоружа-
ни мушкарци су ишли испред. Због чега је одједном толико 
народа нахрупило на најплоднији део јужног Средоземног 
мора? Може се само претпоставити. И онда? Стари Египћа-

wird-kann-niemanden-aufnehmen-13782061.html, приступ: 10/10/2015. За 
енглеску верзију текста види на: http://hungarytoday.hu/news/border-protection-
must-priority-pm-viktor-orbans-frankfurter-allgemeine-zeitung-article-full-18798.
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ни су победили. Хетити убрзо нестају са историјске сцене 
а на југо-истоку њихових територија уздићи ће се мрачна 
култура Феничана. Мало након тога, у великом рату око 
једног од тада најважнијих трговачких путева, Босфора и 
Дарданела, нестаје Троја. Међутим, из средишњег Балкана 
придошла су дорска племена са гвозденим мачевима. Ми-
кенска Грчка и њени градови, њена трговина са Сицилијом 
(Тринакриа), јужном Италијом и Сардинијом врло брзо за-
миру, а долази и до краја минојске цивилизације. Наступиће 
хомерско доба. Стари Египат на југу постаће још моћнији. 
Од бројних северних народа, само ће Филистејци (Пеласти) 
остати на југо-западу данашње Палестине.

Технолошки напредак али и стварање савременог си-
стема међународних односа омогућили су промену начина 
масовних миграција, (убрзање и побољшање воденог и коп-
неног саобраћаја). која се огледа и у појави да до њих до-
лази махом без употребе силе. Дакле, придошлице насеља-
вају територије без (озбиљнијих) сукоба са староседеоцима. 
Чак, власти државе примаоца махом олакшавају насељавање 
странаца и коз давање новца, хране и крова над главом а све 
о трошку домаћег становништва које при томе нико није ни 
консултовао да ли то жели, то јест без мандата да тако чини.

Избегличка криза, уз терористичке нападе, тешка је 
артиљерија за народ слуђен економском кризом, сталним 
умањивањем права већине, измишљањем све новијих пра-
ва мањина, дивљаштвом и баналношћу медијских садржаја. 
Осим изазивања пометње духа избегличка криза, као и по-
нуђени одговори представља и другачије видове опасности 
за српско и за друга друштва погођена савременом сеобом 
народа, али пре ње и после ње контролисаним рушењем 
норми у свим друштвима којима влада западна олигархија 
претварајући свет у глобални човечник (Зиновјев). Прео-
бразба европских друштава кроз миграције подуже траје, 
а 2015. године добила је до тада највеће размере када је у 
питању интензитет усељавања неевропског становништва.

Савремена мигрантска криза поставила је неколико пи-
тања: а) Да ли је у питању избегличка или мигрантска криза? 
б) да ли је спонтана или усмерена и свесно подстакнута? в) 
Када ће се, да ли и како окончати? г) Какве су последице по 
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Србију и уопште по европску и светску политику и друштва 
с ове и оне стране Босфора, севера и југа Средоземља?

Аутор полази од уверења да се ради о плански органи-
зованом и управљаном процесу — стратешки управљаним 
миграцијама (Кели Грејем - Kelly Graham) — који на краћи 
и средњи рок треба да дестабилизује земље домаћине, и до-
веде до велике хетерегоности становништва што би исхо-
довало у латентном грађанском рату.5 Политиком страха и 
несигурности се олакшава политика тоталитарне контроле 
глобалне финансијско-политичке олихархије над народима 
земаља чланица и онима које теже учлањењу у све сумор-
нију Унију.6 Ту се већ намеће испробано питање, више си-
гурности или више слободе?

„Стратешки организоване миграције (Strategic 
engineered migration) су намерно изазване или изманипули-
сане од стране државних или недржавних актера како би 
због политичких или војних циљева повећале, смањиле или 
промениле састав становништва одређене територије.“7 За-
нимљиво је да је Грејемова после објављивања чланака о 
стратешки организованим миграцијама позвана на годишње 
окупљање Билдерберга у Вашингтону априла 2008. годи-
не.8 Америчка ауторка која је дала наведену дефиницију 
издвојила је четири типа тих миграција. Претпоставка се 
у овом случају односи на комбинацију принудне (Coercive) 
стратешки организоване миграције и још једне врсте коју 
Грејем не користи, али коју би могли да назовемо економски 
подстицајне. То су организоване миграције у којима се у из-
вориштима економских миграција, на пример у земљама у 
којима је незавидна економска ситуација, у којима је ратно 
стање, или у избегличким камповима дели пропагдандни 
материјал, нуде им се савети па и новац како би емигри-
рали у земљу или земље које организатори желе да погоде. 

5  Kelly Graham, “Strategic engineered migration”, Civil Wars, Vol.10, No.1 (March 
2008), pp.6–21.

6  Као у случају Балканида које су економски, политички и морално све 
опустошеније и безнадежније како се приближавају Бриселској заједници.

7  Kelly Graham, “Strategic engineered migration”, op., cit, p. 7.
8  Види попис учесника у чланку: James P. Tucker Jr, “Trilateral Commission: 

Global Elite Gather in D.C.” Global Research, May 06, 2008, Интернет, http://
www.globalresearch.ca/trilateral-commission-global-elite-gather-in-d-c/8914, 
приступ: 20/05/2016.
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НР Кина деценијама економски подстиче своје држављане 
да емигрирају, али не с примарним циљем да значајно из-
мене састав становништва него да би успоставили ослонац 
за продају кинеских производа. С друге стране мигрантима 
из Африке и Азије је омогућен новац или превоз и друга 
средства како би стигли у земље ЕУ.

Како су последице овог процеса вишеструке али и гео-
графски распоређене (по земље порекла и по земље пријема) 
ми ћемо се овде бавити само последицама по земље пријема, 
дакле по ЕУ.

Дакле, полази се од тврдње да су у питању стратеш-
ки организоване миграције које су покренуте или претњом 
услед рата или (економски) охрабрењем да се дође до ‘бољег 
живота’ кроз обећање лакшег транспорта. За разлику од 
Грејемове, као покретаче и организаторе миграција, тј. акте-
ре те врсте асиметричног ратовања, наводимо и јаке државе 
те формалне или неформалне организације које имају битан 
утицај на међународне односе, а које теорије међнародних 
односа уопште и не разматрају. Богати појединци, односно 
финансијско-политичка запаидоизована елита се окупља на 
састанцима Билдерберг организације, Трилатерале, па и на 
релативно отвореним скуповима попут Светског економског 
форума и у оквиру полутајних друштава где нетранспарент-
но доносе одлуке које утичу на међународне односе.9

1. Избеглице или мигранти?

Када су у питању људи који последњих неколико годи-
на, барем од 2011, у све већем броју долазе у Европу (махом 
илегално, или како се то последњих година у документи-
ма каже ирегуларно) може се поставити радикална тврдња 
да су ту већином или готово у потпуности (изузев верских 
мањина, хришћана, јазида) у питању илегални мигранти, 

9  Један од примера је начин доношења одлуке о поступању Европског парла-
мента и Европске Комисије те Сједињених Држава у питању решења поли-
тичке кризе у Албанији. Ђерђ Сорош је, као привтано лице, али и експонент 
крупног капитала, у интернет преписци сугерисао тадашњој америчкој држа-
вој секретарки Хилари Клинтон да постоји проблем у Албанији, описао га а 
затим предложио начин решења, па чак и лица која треба именовати. Све је 
учињено управо у складу са овим сугестијама. Види о томе више у: „Др Сло-
бодан Јанковић: Сорош, Хилари и ЕУ пудлице” Вечерње новости 22. јануар 
2016.
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који долазе са економским мотивом (трбухом за крухом). До 
оваквог закључка може се доћи поређењем места у којима 
бораве избеглице из неколико савремених сукоба.

Најдуже позната избегличка криза је палестинска. 
Пола палестинских Арапа живи изван Израела и Окупира-
них територија (Западне обале и Појаса Газе).10  Свега 5,6 
одсто Палестинаца живи даље од Палестине (изван арап-
ских блискоисточних земаља). Дакле, иако су у питању људи 
избегли 1948/49. и 1967. Као и њихови преци, палестински 
Арапи су остали у околини земље коју су напустили или из 
које су потекли. Оних мало више од пет одсто су заправо 
мигранти. Тако је и са избеглицама из ДР Конга, из Јемена,  
Авганистана или Централноафричке избеглице (види места 
боравка избеглица на мапама УНХЦР).

 

10 Palestine in Figures 2014 Palestinian Central Bureau of Statistics, 2015.
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Избеглице одлазе на најближу безбедну територију. 
Тако је и са сиријским избеглицама. До 19. октобра било их 
је 4180631 исељених. Од тога у Турској 2072290, у Либану 
преко милион, Јордану око 630000 и у Ираку 2455000.

Међутим, из Сирије је осим избеглица до 26. октобра 
2015. отишло и око 360000 миграната.11 Ти људи, који су 
преко Турске илегално прешли у Грчку и потом преко Ма-
кедоније и Србије отишли у земље Уније, нису одлучили да 
само избегну ратне сукобе већ и да потраже бољи живот у 
другим земљама. Да ли су то мигранти или избеглице? Јер, 
како је неко избеглица, када оде са територије односно из 
земље у којој се не ратује?

2. Спонтано планирана криза

Зашто би ултрабогати који поседују све више мате-
ријалне моћи настојали да организују преобликовање ЕУ? 
Зато што су им сви колективни идентитети (нпр. народи или 
велике религије) као и постојање суверених држава препре-
ке за остварење пуне контроле, односно постојање снаж-
них колективних идентитета, попут европских народа, им 
представља потенцијалну претњу. Свега 62 особе поседује 
материјално богаство једнако ономе које поседује половина 
становништва на планети. Када се сабере све што поседује 
1 одсто људи на врху светске економске пирамиде, онда се 

11  Regional Humanitarian Situation Report#2, REFUGEE AND MIGRANT CRISIS 
IN EUROPE 27 OCTOBER 2015, Интернет, http://www.unicef.org/ceecis/sitrep2.
pdf, приступ: 27/10/2015.
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види да они имају колико и преосталих 99 одсто станов-
ника.12 Концетрација богатства је из године у годину све 
већа. Најимућнији повећавају иметак на рачун средње класе 
и сиромашнијих. То је управо остварење идеала Суперхи-
ка.13 Стварање евра, наметање контроле над народним или 
централним банкама по узусима западних креатура Светс-
ке банке и Међународног монетарног фонда лишава државе 
економске суверености.  Губљење доминантне етничке или 
религијске групе ствара подлогу за губљење идентитета др-
жаве и њено слабљење.14

Простор политичког се све више сужава са из-
мишљањем све новијих независних институција које нису 
подложне директним изборима, тј. слободно израженој вољи 
народа. Осим тога, олигархије, које су наднародног и над-
државног карактера су наметнуле тиранију стручности, која 
значи да све више области политичког воде „стручњаци” 
а све мање области остаје у надлежности политичара који 
су барем номинално изабрани (подразумева се у формално 
демократским друштвима). Отуда се јавности намеђу одлу-
ке ‘без алтернативе’. Једна од њих је и наводно безалтер-
нативно добровољно примање економских придошлица.15 
Коначно, демократија као израз воље већине, смета мањини 
која тежи да приватизује, а заправо преузме контролу над 
свим битнијим процесима у друштву, између осталог и ради 
уклањања потенцијалне конкуренције. Нестајањем већине 
— религијске, етничке или националне стварасе подлога за 

12  “62 People Own Same Wealth as Half the World”, OXFAM January 18, 2016, 
Интернет, http://www.oxfamamerica.org/press/62-people-own-same-wealth-as-
half-the-world/, приступ: 20/02/2016.

13  Измишљени лик из цртаног серијала Алан Форд. Суперхик отима сиромаш-
нима да би дао богатима.

14  Тако су одмах по распаду комунизма у Европи, пропале прво федералне др-
жаве Југославија, Совјетски Савез и Чешко-Словачка док је Белгија у сталној 
кризи а Шпанија се налази под сталним ризиком одцепљења Каталоније. Низ 
малих држава, економски зависних, а под контролом Брисела или неког дру-
гог центра олакшава манипулације.

15  О процесима и стварности сужавања политичког те тираније олигархије види 
детаљније у: Luciano Canfora, Gustavo Zagrebelsky, La maschera democratica 
dell`oligarchia: un dialogo, (a cura di Geminello Preterossi), Editori Laterza, 
Roma2014, pp. 135.
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још већу легитимизацију недемократског управљања, под 
лозинком обезбеђивања реда.

Иако су троје европских лидера Ангела Меркел, Ни-
колас Саркози и Дејвид Камерон при крају 2010. јавно утвр-
дили да је мултикултурализам пропао. Меркелова је наве-
ла да странци морају да науче немачки језик.16 Те оцене се 
нису претвориле у јачање државних институција, промену 
идентитетске политике у смеру повратка јачања национал-
ног идентитета и асимилације дошљака. Напротив. У књизи 
Илузија Европске уније, Миша Ђурковић износи податак да 
су му немачки саговорници из академских кругова (колеге) 
рекли како после те тврдње у Немачкој није урађено ништа.17 

У јавности доминантна верзија о спонтаном премеш-
тају становништва у Европу, темељи се на чињеници да у 
Сирији и Ираку влада ратно стање, те да економска беда 
приморава људе из афричких и азијских земаља да поку-
шају да нађу ухлебљење у европским и другим развијеним 
земљама (англофоним САД, Канади, Аустралији и другде). 
Међутим, горе смо указали куда се крећу избеглице. Сле-
дећи редови указују на планираност.

Недуго након Првог светског рата племић европско-
јапанског порекла, гроф Куденхов-Калерги (Richard Nikolaus 
Eijiro, Count of Coudenhove-Kalergi), излаже визију радикал-
не измене европског становништва, друштва и политике.18 
Он је оснивач и први председник покрета Паневропа и Ев-
ропске парламентарне уније, један од духовних отаца ЕУније 
и први добитник награде Карло велики. Он је предложио 
Бетовенову оду радости за химну уједињене Европе, што 
је прихваћено. Калерги, претходник Ота фон Хабсбурга на 
позицији кључног човека покрета који је окупљао Аристи-
да Бријана, Конрада Аденауера, Жоржа Помпидуа, Томаса 
Мана, Бенeдета Крочеа и низ других познатих политичара 

16  “Germany’s Angela Merkel: Multiculturalism has ‘utterly failed’”, CS Monitor, 
http://www.csmonitor.com/World/Global-News/2010/1017/Germany-s-Angela-
Merkel-Multiculturalism-has-utterly-failed, приступ: 24/11/2014.

17  Фуснота 254 у: Миша Ђурковић, Илузија Европске уније, Catena Mundi –
Институт за европске студије, Београд 2015, (278) стр. 193, ф. 254.

18   Калергијево име носи и двогодишња награда за допринос европском ује-
дињавању коју добијају највиши ЕУ званичници.
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и научника, предвиђао је уједињење Европе на федералним 
основама, под изговором да се ради о мировном пројекту. 
Ту идеју је додатно разрадио у једном од његових никад 
(са немачког) преведених дела — Практичном идеализму 
(Praktischer Idealismus) из 1925. године.19 У тој књизи наво-
ди да би Европљане требало стопити са афричким негроид-
ним становништвом како би се створила мешана раса, попут 
старих Египћана, која не би имала историјско утемељење и 
била подложнија управљању од стране духовне тј. интелек-
туалне  аристократије. Ту аристократију, према речима оца 
ЕУније, чини „раса господара” — Јудејци (Јевреји). Он сма-
тра да демократија треба да представља „бедни међупериод” 
између две „велике ере” од аристократије мача ка аристо-
кратији духа (Јеврејима социјалистима, стр. 29-30).20 Куден-
хов-Калерги добиће материјалну помоћ за свој пројекат од 
породица Варбург и Ротшилд, посебно од Макса Варбурга 
кога је изузетно високо ценио.21

У прилог тезе о дугорочном планирању масовних миг-
рација сведочи и податак да је скуп либералних америчких 
протестаната, које су кроз неколико организација подржава-
ли фондације Карнеги, браћа Рокфелер и Форд, у часопису 
Тајм 16. марта 1942. објавио између осталих и циљ „Опш-
тесветска слобода имиграције (свако може да се сели где 
жели јер светска влада бди над свим, напомена С.Ј.)” То је 
била једна од тачака плана „за остварење праведног и трај-
ног мира” после рата.

У скорије време, одељење УН за популациону полити-
ку (United Nations Population Division), које прати фертили-
тет, морталитет и миграције, објавило је 2000. године изве-

19  Praktischer Idealismus, Интернет, https://ia802608.us.archive.org/10/items/
PraktischerIdealismus1925 /PraktischerIdealismus.pdf, приступ: 08/09/2015.

20  Превод првих 50 страница Практичног идеализма је објављен у електронској 
форми на сајту електронског часописа Political Thoughts , http://pol-check.
blogspot.rs/2015/06/practical-idealism-by-richard-nicolaus.html.

21  Richard von Coudenhove-Kalergi, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Rich-
ard_von_Coudenhove-Kalergi#CITEREFZiegerhofer2004, приступ: 29/11/2015; 
О преписци са Варбургом има помена у: Katiana Orluc, “A Wilhelmine Leg-
acy? Coudenhove-Kalergi`s Pan-Europe and the Crisis of European Modernity, 
1922-1932”, in Hartmut Pogge Von Strandmann (ed.), Wilhelminism and Its Lega-
cies: German Modernities, Imperialism, and the Meanings of Reform, 1890-1930, 
Berghahn Books, 2003, p. 232, фуснота 29.
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штај под називом „Миграциона замена: да ли је то решење 
за опадајуће и становништво које стари?”22 У том документу 
предвиђа се потреба сталног прилива становништва из Аф-
рике и секундарно из Азије у Европу, наводно како би се 
одржао баланс између старосних група и омогућила довољ-
на упосленост становништва како би се издржавао растући 
број пензионера и других издржаваних категорија.

Британски демограф Дeјвид П. Колман (David P. 
Coleman) је јасно указао како налази одељења УН нису узели 
у обзир пораст фертилитета, тј. одложено рађање у каснијем 
раздобљу у  већини европских земаља. Осим тога, наводи и 
чињеницу да само сталан и масован, а тиме и растући при-
лив имиграната, може да обезбеди спуштање средње старо-
сти или одржавање на истом нивоу, код укупне популације.23 
Осим тога, структурне промене у економији, појачана ауто-
матизација и раст роботизације у производњи смањују по-
требе за бројном и мање школованом радном снагом. Само 
Велика Британија је у периоду 1995-2011. потрошила 120 
милијарди фунти више на трошкове миграната него што је 
добила од њих кроз порезе.24 Дакле теза о наводној еконсмој 
исплативости масовне имиграције је неодржива.

У незваничном извештају о томе шта се дешава иза 
затворених врата Билдерберг окупљања, контроверзни нови-
нар Џејмс П. Такер (+2013) који је годинама имао инсајдерске 
информације је 2009. објавио да се ЕУ чланицама намећу 
мигранти.25 Питер Сатерланд (Peter Denis Sutherland), спе-
цијални представник генералног секретара УН за миграције 
од 2006, оснивач Светске трговинске организације, некада-

22  Replacement Migration: Is It A Solution To Declining And Ageing Population?, 
United Nations Population Division, 17 March 2000, Интернет, http://www.un.org/
esa/population/publications/ migration/migration.htm, приступ: 28/10/2015.

23  D.A. Coleman, “Replacement migration, or why everyone is going to have to live 
in Korea: a fable for our times from the United Nations”, Philosophical Transac-
tions of the Royal Society of the Royal Society, B (2002) 357, pp. 583–598.

24  James Slack, “Migrants from outside the EU have taken £120billion more from 
the state than they paid in taxes over 17 years, Mail Online, 5 November 2014, 
Интернет, http://www.dailymail.co.uk/news/article-2821151/Non-EU-migrants-
State-costing-British-fi nances-120billion-1995.html#ixzz49I58AVxx, приступ: 
16/05/2016.

25  James P. Tucker Jr, Интернет, http://www.bilderberg.org/afp_2009.pdf, приступ: 
16/05/2016.
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шњи директор англоамеричког Бритиш Петролеума те је-
дан од директора међународне банке Голдман Сакс (1995-
2015), директор Лондонске школе економије, итд, се 21. јуна 
2012. у британском парламенту јавно заложио да „Европа 
мора да учини све што може како би подрила (етничке) 
хомогености.“26 У том говору се заложио за масовну имиг-
рацију у Европу из Африке и Азије. Такав став је поновио и 
јуна 2015. када је мигрантска криза достизала свој врхунац. 27

Ђерђ Сорош, милијардер и берзански шпекулант који 
је финансирао политичке револуције у за Запад неподобним 
земљама али и процесе усмерене на укидање суверенитета, 
потирање хришћанских традиција и норми, један је од нај-
гласнијих заговорника неограничене миграције у Европу. Он 
се у чланку објављеном 26. септембра 2015. заложио да ЕУ 
годишње прима барем милион имиграната, баш по рецепту 
који је деценијама раније изнео Куденхов-Калерги.28 То није 
све, он је затражио да ЕУ финансира сваког мигранта током 
прве две године боравка у Уији, као и да финансира хума-
нитарне избеглице у Либану, Турској и Јордану и организује 
пребацивање избеглица из Грчке и Италије, што Унија и 
покушава.29

Сорош 2013. оснива  организацију Солидарност сада 
(Solidarity Now) у Грчкој ради помоћи избеглицама и грчким 
грађанима погођеним кризом. Међутим он то ради управо 
2013. Када је рекордно мали број имиграната на путу кроз 
Грчку, као да је Сорош имао кристалну куглу и предвидео 
промену тренда.30 

26  “EU should ‘undermine national homogeneity’ says UN migration chief”, BBC 21 
June 2012, Интернет, http://www.bbc.com/news/uk-politics-18519395, приступ: 
16/05/2016.

27  Kurt Nimmo, “Goldman-Sachs Boss, Bilderberg Member Peter Sutherland: Europe 
Needs More Refugees From Africa, Syria”, Infowars June 29, 2015, Интернет, 
http://www.infowars.com/goldman-sachs-boss-bilderberg-member-peter-suther-
land-europe-needs-more-refugees-from-africa-syria/, приступ: 17/05/2016.

28  George Soros, “Rebuilding the Asylum System”, Project Syndicate Sep  26, 2015, 
Интернет, http://www.project-syndicate. org/print/rebuilding-refugee-asylum-sys-
tem-by-george-soros-2015-09, приступ: 18/10/2015; И: http://www.sourcewatch.
org/index.php/Solidarity_Now.

29 Ibidem.
30  У чланку се наводи да је Сорошева фондација још 2013. основала организа-

цију у Грчкој за помоћ мигрантима: “Amid Economic Turmoil, Athens Builds a 
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3. Узроци кризе

Постоји неколико узрока или окидача (због претходне 
планираности пре би се могли назвати окидачима) актуалне, 
а планиране, мигрантске кризе. Они се своде на неколико 
процеса:

а) Економска глобализација: Осим планирања дестаби-
лизације суверених земаља, одељења УН, Светска банка и 
ММФ су од 2006. године указивали на недостатак економске 
глобализације земаља југозападне Азије (азијски део Бли-
ског истока) и Северне Африке.

ЕУ осим тога није подстицала политику економског 
раста ни у својим чланицама акамоли у суседству. Све се 
сводило на бирократизацију процедура, дубинску демо-
кртаизацију, а заправо отуђење, институција и усложња-
вање прописа у области политике, економсије, здравствене 
заштите са ефектима који су поразни како у ЕУ тако и у 
јужном суседству.31

Space for Civic Solidarity”, Open Society Foundations, March 16, 2015, Интернет, 
https://www.opensocietyfoundations.org/voices/amid-economic-turmoil-athens-
builds-space-civic-solidarity, приступ: 20/09/2015.

31  Види више о томе у: Slobodan Janković, “Transformation of the Middle East after 
the Arab Spring”, in: (Ed) Taro Tsukimura, Ivona Lađevac, Major International Is-
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Осим тога поједине земље у региону су биле суверене 
попут Либије, Алжира, Туниса али и Египта и Сирије, па 
их је требало дестабилизовати, што је постигнуто следећим 
процесом:

б) Арапско пролеће: у свега годину дана од краја 2010. 
до краја 2011. већина земаља Блиског истока и Северне Аф-
рике је претрпела демонстрације, стране интервенције (по-
пут Либије, Бахреина, Јемена и од 2014. и Ирака) те промене 
режима (Тунис, Египат и Либија) и коначно рата и распада 
земље (Либија и Сирија). То је покренуло избеглиштва.32

в) Успостава тоталне контроле САД и УК (од 1990. као 
противници англоамеричке доминације остали само Ирак — 
до 2003. — Либија — до 2011. — Сирија и Иран). У ширењу 
доминације, САД и њихови савезници, су од 2001. до 2015. 
окупирали Авганистан и Ирак, наставили дестабилизацију 
онога што је некада била Сомалија, уништили Либију, пот-
помогли рат у Сирији, учествовали у дестабилизацији Ирака 
после повлачења њихое војске 2011, посредно потпомогли 
ширење тзв. Сиријске државе, кроз неспречавање наоружа-
вања и финансирања те структуре, и коначно учествују у 
дестабилизацији Пакистана и Јемена кроз акције војних бес-
пилотних летелица које сеју смрт у тим земљама;

г) Интерес Израела да ослаби непријатеље, на првом 
месту Сирију и дезавуише тзв. мировни процес;

д) Локални: политички и економски: Аутократски ре-
жими у републикама и монархијама су узроковали социјал-
ну непропустљивост, корупцију и осећај безнађа махом код 
млађег становништва;

ђ) Све отворенији сукоб Запада и Русије (у позадини и 
са Кином), захтева чвршћу контролу Лондона и Вашингтона 
над земљама ЕУ као и предупређење претварања Уније у 
делимично самосталног геополитичког актера. Стога Вели-

sues in the 21st  Century from a Perspective of Japan and Europe, Global Resource 
Management Program, Doshisha University, Japan Institute of International Poli-
tics and Economics, Belgrade, 2015, (178), pp. 127-145.

32  О потреби преобликовања Блиског истока види: Slobodan Janković, “Trans-
formation of the Middle East after the Arab Spring”, op., cit, pp. 127-145; и у: 
Слободан Јанковић, „Арапско пролеће и могућност прекрајања постојећих 
граница у Арапском свету”, Међународна политика, 2013, vol. 64, бр. 1152, 
стр. 74-90.
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ка Британија и Француска од 2010. сарађују, независно од 
Уније, у низу војних акција (Авганистан, Либија, Мали, Об-
ала Слоноваче) и потписују низ војно-безбедносних спора-
зума у оквиру Плодне Антанте тј. Војне сарадње Француске 
и Велике Британије од потписивања Уговора у Ланкастеру 
(Lancaster House treaties) 2. новембра 2010.33

Слабљење ЕУ не иде само кроз удар на никад суштин-
ски покренуту Заједничку безбедносну и одбрамбену поли-
тику (ЗБОП) већ и кроз дезинтеграцију Шенгена и заједнич-
ке политике азила, миграција и контроле спољних граница 
(АМиКГ). Даблин регулатива у ЕУ је већ пропала 2015. Ни-
кола Стојановић наводи да Даблин „инструмент којим се 
одређује која чланица је одговорна за процесуирање и при-
јем тражилаца азила и којим се имигрантима, уколико дође 
до трансфера из једне у другу државу Европске уније, га-
рантују минимална процесна права, у периоду након Арап-
ског пролећа није прошла кроз темељније модификације.”34 
Једини пример  да је Унија остварила механизам релока-
ције, односно ‘систем квота’ је примењен на 414 избеглица 
на Малти. Међутим 414 особа су минорни спрам цифре од 
милион и триста хиљада који су дошли у ЕУ 2015. године!

4. Хоризонт миграционе кризе

Какве су конкретно промене настале са најновијим та-
ласом кризе?

Миграције са других континената у земље западне и 
централне Европе постају значајније од 1990-их година. Тада 
и земље јужне Европе (Шпанија, Португал, Италија и Грчка) 
које су дотле биле земље емиграције постају крајње одре-
диште невољника из Африке, Азије, Латинске Америке...35  

33  Види о томе више у: Slobodan Janković, Aleksandar Gajić, “EU Security Policy in 
North Africa and in the Middle East”, Serbian Political Thought, No. 1/2015, Year 
VII, Vol. 11, pp. 39-69.

34  Види више о грађењу заједничке политике азила и миграција у: Миша 
Ђурковић, Илузија Европске уније, op., cit, pp. 165-183; Као и у: Nikola 
Stojanović, „Kriza u mediteranskom susedstvu: test za migracionu politiku Evrop-
ske unije“, Međunarodna politika, Vol. LXVII, br. 4 Beograd 2015, str. 328–348.

35  Томе је претходила колонизација Америка, Аустралије и Океаније и у мањој 
мери Африке.
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Ова промена у правцу кретања људи од краја Хладног 
рата до данас, мења демографску структуру европских зе-
маља примаоца, а са демографским променама нужно следе 
и културне. Има политичара и њихових апологета, који желе 
да пореде савремени талас миграција са усељавањем у САД 
крајем 19. и почетком 20. века.36 Аутори, попут светски по-
знате економисткиње Лорете Наполеони, пореде миграцију 
са истока Европе на запад од 1989. са ваневропским насеља-
вањем данас.37 

Из Европе се у периоду 1820-1914 иселило око 55 ми-
лиона становника, од чега 38-40 милиона у САД, остало у 
Канаду, Аустралију, Латинску Америку и друге територије.38 
Међутим, савремени миграциони феномен са којим се ев-
ропске земље суочавају различит је и од америчког од пре 
стотињак година као и од таласа миграција унутар Европе 
с почетка 1990-их и средином двехиљадитих. Наиме, у оба 
прошла случаја усељеници су у потпуности или у највећој 
мери били Европљани и као такви они нису мењали доми-
нантну културу (одређену хришћанским наслеђем, донекле 
сличним школским системима, књижевношћу...). Сада нај-
већи део имиграната представљају људи исламске вероиспо-
вести и у сваком случају неевропљани. Осим тога, културни 
рат против хришћанства и хришћанске цивилизације у ЕУ 
доводи до све више друштвених и политичких потреса у ев-
ропским земљама а нов културни образац (постхришћански 
па и антихришћански) још је теже прихватљив за ваневро-
пљане који долазе из традиционалнијих друштава.

Савремене миграције, од почетка 1990-их представљају 
све значајнији социолшки феномен из два разлога: а) један 
је стално опадање фертилитета  (броја деце по жени) доми-
цилног становништва на старом континенту који је заиста 

36  Попут председника Европске комисије Жан Клод Јункера, који је поредио 
исељавање Ираца у САД са савременом миграционом кризом у Европи. Види 
у: Casey Egan, “EU head compares current refugee crisis to Irish immigration to 
the US”, September 10,2015, Интернет, http://www.irishcentral.com, приступ: 
20/09/2015.

37  6 settembre 2015, Интернет, http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/09/06/migranti-
perche-a-differenza-di-25-anni-fa-ora-leuropa-vuole-bloccarli/2012067/, присту: 
20/09/2015.

38  Giulia Bettin, Eralba Cela, “L’evoluzione storica dei fl ussi migratori in Europa e in 
Italia”, Università Iuav di Venezia 2014, pp. 6, 8.
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и најстарији по просеку старости становништва, б) други 
је пораст броја имиграната који мењају демографску па и 
културну слику земаља примаоца.

Велика миграциона криза, односно усељавање станов-
ника у земље ЕУ је довела до тога да је током 2015. само у 
Немачку ушло више од милион странаца од чега 40 одсто 
(428.468 особа) из Сирије. Остали су из Авганистана, Ирака, 
са Косовоа и Метохије, Из Албаније, Пакистана, Етиопије, 
из Србије, Еритреје...39 У ЕУ је 2015. укупно ушло 1,32 ми-
лиона људи.40 До 18. маја 2016. још 190 је пристигло у Унију 
(подаци УНХЦР). „Око 2008. 15 одсто становништва Европ-
ске уније било је рођено у иностранству или је имало једног 
родитеља рођеног у иностранству. Овај однос би требало да 
нарасте на 30 одсто до 2061. године.”41

Немачка је 2014. имала свега 8,2 рођених на 1000 ста-
новника по чему је отишла испод лошег резултата Јапана 
(8,4 новорођених на 1000 становника), у њој је те године 
већ било 9,8 милиона рођених у иностранству. Према пода-
цима ОЕЦД већ 2013. су САД и Немачка имале готово исти 
проценат странорођеног становништва (13%,а САД и 12,8% 
Немачка). 42

Осим Немачке, земље са највећим бројем резидената 
рођених у иностранству су 2014. биле Велика Британија 
(8 милиона), Француска (7,7 милиона), Шпанија (6 милиона), 
и Италија (5,7 милиона).43

У Великој Британији је према подацима Опсервато-
рије за миграције (The Migration Observatory) 2014. било 
565 хиљада више странаца него 2011. 44 Регистрованих стра-

39  “Germania: oltre 1 milione di profughi arrivati nel 2015”, il 40% dalla Siria, Il Sole 
24 ore 6 gennaio 2016.

40  Aggiornamenti crisi immigrazione in Europa, ISMU, http://www.ismu.org/2016/05/
aggiornamenti-emergenza-immigrazione-europa/, приступ: 16/05/2016.

41  Dimiter Philipov, Јulia Schuster, “Effect of Migration on Population Size and Age 
Composition in Europe” European Demographic Research Papers 2, Vienna Insti-
tute of Demography of the Austrian Academy of Sciences, Интернет,  http://www.
oeaw.ac.at/vid/download/edrp_2_10.pdf, приступ: 10/05/2016.

42  OECD Data, Migration, https://data.oecd.org/migration/foreign-born-population.
htm, приступ: 20/11/2015.

43  EU Migration Statistics, pp. 20-21.
44  Интернет, http://www.theguardian.com/uk-news/2015/mar/06/london-south-

east-foreign-born-england-residents-oxford-university-migration-observatory, 
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них становника је у Италији у јануару 2015. било 5014437, 
односно 8,2 одсто популације. Међутим, према подацима 
римокатоличке Фондације ИСМУ (Fondazione Ismu-Iniziative 
e lo Studio della Multietnicità) укупна бројка је већа због сто-
тина хиљада нерегистрованих имиграната, па ова институ-
ција процењује да су људи рођени у иностранству у Италији 
већ десетина становништва.45 Ако ови подацимо додамо и 
чињеницу да Италија већ четврту годину за редом обара 
негативни историјски рекорд у броју живорођених од ује-
дињења 1870. године и да се смањује број држављана, јасно 
је о каквим се размерама кризе ради.46

Занимљиво је да је доминантни правац миграција до 
средине 2015. ишао преко Италије да би нагло опао или го-
тово престао јуна те године, када је Француска блокирала 
границу са јужним суседом како би спречила одличан резул-
тат десничарске партије Национални фронт на регионалним 
изборима за које је кампања тада већ почињала.47 Тада до-
минантан постаје балкански правац док је шпански правац 
затворен већ 2014. Пошто је крајем 2015. после противљења 
Мађарске, Пољске, Словачке и Чешке али и Данске, Аустрије 
и  Шведске које су редом уводиле контролу граница услед 
чега су мењане одредбе о регулацији Шенгена, а фактичко 
тај систем се нашао на ивици распада,  Балканска рута мо-
рала је да се заустави. То је учињено кроз ланчану блокаду 
пријема миграната од Аустрије, преко Немачке, Хрватске, 
Србије и Македоније. До априла 2016. је готово заустављен 
прилив миграната преко Грчке. Међутим, управо априла 

приступ: 25/11/2015.
45  Vladimiro Polchi, “Immigrati, c’è un popolo di invisibili in Italia e sono più di 

400 mila”, La Repubblica 02 Dicembre 2015, Интернет, http://www.repubblica.it/
solidarieta/immigrazione/2015/12/02/news/rapporto_ismu-128656311/, приступ: 
18/12/2015.

46  Број живорођених је упаду од 1964. године када је први и једини пут прести-
гао цифру од једног милиона након 1948. За разлику од 1964. У Италији 2015. 
рођено је свега 488 хиљада беба, а фертилитет је и поред странаца 1,35 детета 
по жени. Види податке италијанског статистичког завода ИСТАТа: http://www.
istat.it/it/archivio/180494.  

47  Промену примећује и репортер Њујорк Тајмса, “Route of Migrants Into Eu-
rope Shifts Toward Balkans”, July 18, 2015, Интернет, http://www.nytimes.
com/2015/07/19/world/europe/route-of-migrants-into-europe-shifts-toward-bal-
kans.html?_r=0, приступ: 04/05/2016.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 1/2016, год ХII vol. 25 стр. 69-102

89

2016. Италија опет постаје главна рута. Тог месеца је у ЕУ 
преко Грчке пристигло 3650 наводних избеглица и 9149 пре-
ко Италије.48

5. Климање ЕУ грађевине

Велики талас странаца утицао је на распад дотада го-
динама грађеног система Европске Уније заједничке миг-
рационе политике али и на највећу кризу Шенгена до сада. 
Доносиле су се ad hoc мере, попут распоређивања по си-
стему квота само одређеног броја миграната из Италије и 
Грчке (требало је и из Мађарске али је та чланица проте-
рала или пропустила све мигранте). Прво су у априлу 2015. 
доношене одредбе о потреби поделе терета чланица које су 
погођене нерегуларном миграцијом без помињања бројки, 
затим је Европски савет (највише тело ЕУ) на састанку 25. 
и 26. јуна одлучио да прерасподели 40 хиљада ирегулар-
них миграната, да би 22. септембра Европски савет одлу-
чио да се изврши прерасподела додатних 120 хиљада (а да 
у међувремену готово нико и није пребачен у неку другу 
земљу) уз типично бирократску констатацију која се може 
оквалификовати као лицемерна лаж: „Савет је уочио вољу 
и спремност земаља чланица да, у складу са принципима и 
правичне расподеле одговорности међу земљама чланица-
ма, које управљају Унијском политиком азила и миграција, 
учествују у пребацивању 120 000 особа којима је несумњиво 
потребна заштита.”49

Иако је систем установљен у неколико наврата од маја 
до септембра 2015. он до данас не функционише и поред 
претњи ЕУнијатске комисије да ће кажњавати чланице са 
250 хиљада евра по непреузетом имигранту. Од првобит-
но предвиђених 20 хиљада људи за расподелу из земаља 
Блиског истока и Рога Африке по земљама чланицама, а у 
складу са системом квота за премештај (релокацију унутар 

48  Упореди табеле: http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=105 и http://
data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=83, приступ: 20/05/2016.

49  Council Decision establishing provisional measures in the area of international 
protection for the benefi t of Italy and Greece, Council of the European Union, Brus-
sels, 22 September 2015 (OR. en) 12098/15 ASIM 87, стране 5, 7.
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ЕУ), дошло се и до укупно предвиђених 160 хиљада за рело-
кацију унутар Уније. Међутим, до 13. маја 2016. је расељено 
свега 1500 особа!50

Пољска премијерка али и друге чланице ЕУ упорно 
добијају да се повинују механизму за релокацију ‘избеглица” 
али и унапред одбијају да плате евентуалне казне схватајући 
да ЕУ нема механизме којима би присилио чланице да тако 
нешто учине.

Како је два пута пропао ангажман ЕУ у Либији, која 
је требало да покаже успех ЗБОП, нова нада се појавила у 
виду, успостављања агенције Фронтекс плус. Ова агенција, 
је требало да замени италијанску операцију Mare Nostrum, 
патролирања Средоземља ради контроле миграционих токо-
ва, спасавања имиграната и хапшења организатора илегал-
ног преласка границе. Међутим, комесарка ЕУ за унутрашње 
послове, Сесилија Малстром, најављујући такав ангажман 
ЕУ је одмах изразила скепсу о дометима и навела да веро-
ватно ЕУ неће бити у стању да организује операцију обима 
који постиже Италија!51 Зато је маја 2015. ЕУ Комисија од-
лучила да утростручи буџет за мисије Тритон и Посејдон, 
како би могла да достигне резултате које је имала Италија, 
како се и наводи у тексту Европске агенде за миграције.52

Део система ФРОНТЕКС, за надзирање граница – ЕУ-
РОСУР (European Border Surveillance System EUROSUR), 
коначно је покренут због операције у Либији. Он покрива 
размену и контролу података само са земљама чланицама 
Шенгена (изузев Швајцарске), мада постоје протоколи са-

50  Third report on relocation and resettlement, Communication From The Commis-
sion To The European Parliament, The European Council And The Council Brus-
sels, 18.5.2016 COM(2016) 360 fi nal, стр. 1. Од оних 20 000 на угроженим 
подручјмиа расподељене су 563 особе. То наводи и глобалиста Питер 
Сатерленд, заговорник преобликоване Европе на твитер налогу пише да је 
тај број још мањи: Target set in March to relocate 20,000 #asylum seekers from 
#Greece & #Italy by mid-May has been deplorably overlooked. 563 have been 
moved.

51  “EU ‘Frontex Plus’ agency to replace Italy migrant sea rescue”, Euronews 
Интернет,  http://www.euronews.com/2014/08/27/eu-frontex-plus-agency-to-re-
place-italy-migrant-sea-rescue/, приступ: 01/09/2014.

52  A EUROPEAN AGENDA ON MIGRATION, Brussels, 13.5.2015 COM(2015) 240 
fi nal, p. 3.
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радње и са Великом Британијом која је безуспешно инси-
стирала да и САД добије приступ овом систему контроле 
спољних граница ЕУ.53

ЕУ је покренула и војну мисију ЕУНАВФОР МЕД, која 
је по имену једне спашене сомалске бебе добила и други 
део назива —операција Софија. Та мисија је требало да у 
првој фази од 22. јуна до  октобра „врши надзор и прику-
пљање података.” Друга фаза, илифаза 2А, започела је 7. 
октобра 2015. и она се односи на спречавање кријумчарење 
миграната преко међународних вода Средоземља и њихово 
спасавање од утапања, кроз хапшења кријумчара, заплене 
и уништења њихових пловила те пребацивања имиграната 
на бродове ЕУ.

Међутим, из извештаја за период 22. јуни – 31. децем-
бар 2015, види се да је мисија суштински килава. Мисија 
није успела у два кључна задатка: да омогући безбедније 
услове за ‘избеглице’ и да прекине њихово кријумчарење. 
У извештају од 27. јануара 2016, који је преко сајта Вики-
ликс процурео у јавност, види се пословично хвалисање ЕУ-
нијских службеника (какав год неуспех да претрпе мисије 
ЕУ, они редовно у извештајима исказују хвалисање),54 ника-
квим резултатима. Вођа мисије, италијански контраадмирал 
Енрико Кредендино, у стилу капетана Берторелија (серија 
Ало, Ало), себи приписује заслугу јер је од средине 2015. 
преусмерен главни правац кретања миграната, иако се то 
десило из других (напред наведених) разлога.

Штавише у 2016. расте број имиграната који управо 
преко Либије иду за Италију. У шест месеци војни бродо-
ви земаља Уније успели су да приведу 46 осумњичених за 
кријумчарење и заплене чак (!?) 67 пловила.55 Исти закљу-

53  “EU Tightens Its Grip on the Mediterranean”, October 16, 2013, Интернет, http://
www.thetrumpet. com/article/11025.19.0.0/world/military/eu-tightens-its-grip-on-
the-mediterranean, приступ: 05/05/2014.

54  О пропасти безбедносних мисија ЕУ види нпр. у: Slobodan Janković, „Libijska 
kriza i njene posledice”, Međunarodna politika, god. LXII, br. 1142, april–jun 
2011, IMPP, Beograd 2011, стр. 30-51; Слободан Јанковић, „Политика ЕУ пре-
ма источном и јужном медитерану”, Национални интерес, вол. 21, бр. 3, Бео-
град 2014, стр. 71-91.

55  EUNAVFOR MED – Operation SOPHIA, Six Monthly Report, EEAS(2016) 1260 
Brussels, 28 January 2016 (OR. en) 5653/16 RESTREINT UE/EU RESTRICTED; 
Wikileaks release: February, 17th 2016.
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чак о неуспешности однонсо смешно малим постигнућима, 
може се извести и на основу представљања извештаја о тој 
мисији у Одбору о ЕУ Куће лордова (горњег дома) Британ-
ског парламента од 13. маја 2016.56

До средине априла 2016. та цифра се попела на врто-
главих 100 заплењених или уништених пловила и 68 ухап-
шених сумњиваца, уз 13000 спасених, односно безбедно 
превезених миграната у Унију.57 Дакле, у четири и по месеца 
ЕУ снаге су успеле да ухвате 22 потенцијална кријумчара и 
униште или заплене 33 пловила – махом гумене чамце, као и 
да наставе да пружају безбеднији превоз ојађеним Африкан-
цима и Арапима. То је било довољно за Федерику Могерини, 
шефицу спољних послова ЕУ да се похвали. Објективно, то 
и јесте најбољи резултат неке мисије ЕУ из области ЗСБП. 
У стилу Могеринијеве, у извештају вође мисије ЕУНАВФОР 
МЕД се наводи да је „главна порука међународној заједни-
ци да је ЕУ спремна да покрене војну операцју у рекордно 
време, показујући снажну одлучност и изванредно јединст-
во намера, као што су то учиниле 22 земље које учествују 
у операцији.”58 Дакле, после неколико месеци мигрантске 
кризе, ЕУ покреће војну мисију, четири месеца прикупља 
податке ко, како и куда кријумчари људе преко мора, а онда 
приступа и хапшењу и уништењу појединих гумених и др-
вених пловила, уз резултирајући пораст прокријумчарених 
људи! То је тај успех, одлучност, брзина и надасве ефикас-
ност! У погледу безбедности илегалних имиграната ваља 
истакнути да кријумчари сада користе кинеске гумене чамце 
јер им се не исплати да изгубе безбедније бродове.59

56  14th Report of Session 2015-16 - published 13 May 2016 - HL Paper 144, Интернет, 
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201516/ldselect/ldeucom/144/14406.
htm#_idTextAnchor016, приступ: 16/05/2016.

57  Foreign Affairs Council, 18-19/04/2016, http://www.consilium.europa.eu/en/meet-
ings/fac/2016/04/18-19/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_ca
mpaign=Foreign+Affairs+Council%2c+18-19%2f04%2f2016+-+Main+results+-
+Defence+items, приступ:19/05/2016.

58  Ова оцена налази се на крају извештаја: “...the main message to the International 
Community is that the EU is capable of launching a military operation in record 
time, displaying a strong resolve and remarkable unity of intent, as demonstrated by 
the 22 Member States participating in the operation.” EUNAVFOR MED – Opera-
tion SOPHIA, Six Monthly Report, EEAS(2016) 1260, op., cit, p. 4.

59  Mollie Gerver, “The EU’s Operation Sophia has failed to make conditions safer for 
refugees”, LSE, Интернет, http://bit.ly/1VatSHC, приступ: 18/05/2016.
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Преговори ЕУ и Турске око миграната још један су 
од показатеља недоследности, слабости и збуњености биро-
кратског апарата и безличних вођа ЕУ. У појединим папири-
ма Европске комисије договор ЕУ и Турске се назива спора-
зум (Agreement), као рецимо у оцени спровођења Споразума 
ЕУ и Турске (Примена Споразума ЕУ-Турска).60 Међутим 18. 
маја говори се о заједничкој Изјави а не Споразуму, попут 
неког необавезујућег састанка. Као да та изјава није била део 
спровођења ЕУ-Турског плана за решење проблема избегли-
ца од новембра 2015. године.61 Заправо, таква реакција Уније 
уследила је након што је турски председник владе јавно од-
бацио већ договорени  безвизни режим са Бриселом.62 Да је 
заиста у питању био Споразум, види се и из других обаве-
штења Европске комисије које су до маја редовно обавеш-
тавале о спровођењу Споразума, а не о спровођењу Изјаве.63

Ердоган је заправо само наставио да се понаша као 
на првом састанку са неубедљивим председником ЕУ До-
налдом Туском и бившим премијером Луксембурга а тада и 
данас шефом Европске Комисије Жаном Клодом Јункером 
у Анталији, у Турској, новембра 2015. на самиту Г20. Према 
извештају којег се докопао грчки вебсајт за вести из света 
финансија, Ердоган се драо на највише европске званичнике 
и отворено их уцењивао да ће послати на стотине хиљада 
избеглица, да ће им се у једном дану удавити 10-15 хиља-
да, да не пристаје на 500 милиона, нити на уклупно три 
милијарде евра помоћи него на барем шест милијарди, да 
би „ЕУнијате“ после свега пристале на заједнички новем-
барски план.64 Додатно понижење представља чињеница да 

60  European Commission - Fact Sheet, Implementing the EU-Turkey Agreement – 
Questions and Answers, Brussels, 4 May 2016.

61  European Commission – Press release, Relocation and Resettlement: EU Member 
States must act to sustain current management of fl ows, Brussels, 18 May 2016, 
Интернет, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1763_en.htm, приступ: 
20/05/2016.

62  “Erdogan says Turkey won’t revise terror law for visa deal”, 2016-05-06, 
Интернет, http://www.france24.com/en/20160506-erdogan-says-turkey-wont-
revise-terror-law-visa-deal, приступ: 18/04/2016.

63  На пример: European Commission - Fact Sheet, EU-Turkey Agreement: Questions 
and Answers, Brussels, 19 March 2016, Интернет, http://europa.eu/rapid/press-re-
lease_MEMO-16-963_en.htm, приступ: 202/05/2016.

64  Angeliki Papamiltiadou, “Χοντρό παιχνίδι στην πλάτη της Ελλάδας” Euro2day.gr 
08 February 2016, http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1397081/hontro-
paihnidi-sth-plath-ths-elladas.html, приступ: 09/02/2016.
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су током разговора Туск и Јункер покушали да се правдају 
Ердогану рекавши му да су одложили слање извештаја о на-
претку Турске због поновљених избора за турски парламент 
и обећали отварање поглавља, што се касније и десило. Ни 
Туск ни Јункер нису негирали да се све десило управо како 
је грчки вебсајт пренео.

Коначно, управо истовремени удар економске и мигра-
ционе кризе уз културни рат против хришћанства у запад-
ним и централним чланицама ЕУ изазвали су јачање партија 
традиционалне деснице и левице који су услед сужавања 
политичког простора, приватизације и концетрације мејн-
стрим медија у рукама све мањег броја корпорација довели 
ди њиховог представљања као екстремних полова.

Новији тренд је и јачање ауторитарних вођа или ауто-
ритарних режима који добијају подршку обесправљене већи-
не у Пољској, Мађарској и потенцијално у Аустрији, Фран-
цуској и другде. Пољска председница владе Беатат Шидло 
која је уклонила заставу ЕУ, па се народу обраћа искљу-
чиво са Пољском заставом у позадини показатељ је тренд 
повратка идеји суверености.65 Комбинација криза допринела 
је слабљењу све безбојнијих традиционално водећих пар-
тија, што је изазвало систем да подстиче стварање наводно 
алтернативних партија које попут Сиризе понуде обрачун 
са системом а онда прихвате сва правила игре и наставе са 
политиком претходних влада.

Привремено затварање и текуће реформисање зоне 
Шенгена наличи на константно прилагођавање правила те-
кучим променама које на крају може довести и до могућ-
ности да се формална зона слободнок кретања људи и тако 
зове и поред вишегодишње контроле унтрашњих граница.

Стварање зона безвлашћа (no-go зоне у Шведској, Дан-
ској, Француској, Великој Британији) у које не залазе пошта, 
ватрогасци, лекари ни полиција, те паралелни правни сис-
теми са формалним и неформалним ширењем шеријатских 
судова у Велиој Британији и Немачкој указују и на колапс 

65  “New Right Wing Polish Government Removes EU Flags”, Breitbart.com 25 Nov 
2015, Интернет, http://www.breitbart.com/london/2015/11/25/spot-difference-
new-right-wing-polish-government-removes-eu-fl ags/, приступ: 20/05/2016.
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владавине права, односно принципа да је закон свуда једнак 
за све и да једно право важи за све грађане.66

6. Закључак

Миграциона криза, односно нова сеоба народа из Аф-
рике и Азије, која је попримила масовне карактеристике од 
2014, треће године од почетка ‘Арапске зиме’ има неколико 
последица.  У земљама које су примиле највећи број избе-
глица она је довела до економског пренапрезања Јордана, 
Либана и Турске. У ЕУ, нагласила је стварање све хетероге-
нијих друштава широм ЕУ уз наставак сужавања простора 
слободног говора и удара на традиционалне обичаје и на 
хришћанске вредности у земљама Уније. Оно што додатно 
ствара запаљиву атмосферу, јесте што велика миграција до-
лази у периоду дугорочне економске стагнације или реце-
сије у земљама прилива. Недемократски конструкт ЕУ који 
почива на идеји прекоатлантске потребе стварања цивилног 
пола будуће војне алијансе (НАТО) има све мању подршку 
у земљама чланицама а покушаји Немачке да контролише 
макар економске процесе у Унији сударили су се са миг-
рантском кризом и затезањем односа aнглоамеричког света 
са Русијом.

Већ као последица претходне регуларне и нерегуларне 
имиграције у земље чланице, европске државе попут Немач-
ке, Француске, Велике, Британије, Италије и Шпаније су већ 
постале мултиетничке и мултиконфесионалне са растућим и 
значајним уделом странорођеног становништва.

Мигрантска криза је још једном показала лицемерност, 
недоследност и неспособност ЕУ институција и механизама 
који наводно делају по принципима поштовања правила, ра-
није успостављених принципа и предвидљивости. Урушавају 
се тзв. ‘основне вредности’ ЕУ, слобода кретања (суштински 
мобилност радне снаге као робе) и владавина права. Турски 
председник понижава највише ЕУ званичнике, земље члани-
це јавно одбијају да се повинују диктату отуђених еврократа 
из Брисела, док Француска и Велика Британија самостално 

66  Види више о no-go зонама и ,,шеријатским“ судовима у: Миша Ђурковић, 
Илузија Европске уније, op., cit, стр. 184-193.
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делају и сарађују у војно-безбедносној сфери одвојено од ЕУ, 
чиме урушавају наводно постојећу Заједничку безбедносну и 
одбрамбену политику ЕУ. У тој области, ЕУ је само настави-
ла са још једном бледом и неуспелом мисијом ЕУНАВФОР 
МЕД – Операција Софија, која као и остале (неуспеле) ми-
сије званично има само похвалне и позитивне извештаје.67

Велика сеоба народа није спонтани процес већ дуго-
рочно планирани процес западне финансијско-политичко-
интелектуалне олигархије која намерава да заврши пре-
обликовање западних друштава, а онда и целог света, по 
формули Дракера, „...више нема ‘Западне’ историје или, у 
суштини, ‘Западне’ цивилизације. Постоји само историја 
света и светска цивилизација — само што су и једна и 
друга ‘позападњачене’.”68 Ergo више нема Запада, цео свет 
је постао Запад. То је смисао сложене операције која се не 
зове Софија али која се јасно осликава иза слика утопљеног 
дечака, невољника пред мрежастим оградама и прања беба 
над баром.

Афирмација суверенистичких лидера и партија које 
носе идеју одбране националне независности дешава се као 
реакција на намерну хетерогенизацију друштава. Миграције 
су свакако само део растакања остатака традиционалности 
(велике религије, породичне заједнице и вредности) и мо-
дерне (национализам, демократија), уз процес наметања и 
произвођења других мањина, односно дељења западних 
друштава на што више што мањих група до свођења свих 
на безидентитетске подложне манипулацији и неспособне за 
групни отпор појединце.

67  О пропасти ЕУ безбедносних и војних мисија у покушају на јужном и источ-
ном Медитерану види у: Слободан Јанковић, „Промене на Блиском истоку и 
у Северној Африци — Ка постсувереном светском поретку”, изворни науч-
ни рад, Национални интерес бр. 2/2011, вол. 11, стр. 261-315; и детаљније у: 
Слободан Јанковић, „Политика ЕУ према источном и јужном Медитерану”, 
Национални интерес, бр. 3/2014, год. X, вол. 21, стр. 71-91.

68 Peter F. Drucker, Postkapitalističko društvo, Beograd 1995, str. 8.
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Slobodan Jankovic

THE MIGRANT CRISIS: CAUSE, CONSEQUENCES 
AND SENSE

Resume

Great refugee crisis is, for decades planned, orchestrated 
and backed by western fi nancial-political and intellectual 
oligarchy. In effect it is strategically engineered migration as a 
weapon against homogeneity in European states and societies. 
That is hypothesis presented and backed by many arguments in 
this text. Author starts with the short history of great movements 
of people and then takes on theoretical model of Kelly Graham, 
adjusting it and innovating in order to explain the process 
affecting both host and sending countries. Author decided only 
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to deal with the effect on the host countries, precisely with the 
effects on the EU architecture, rule of law, Asylum, migration 
and control of border policy and mechanism, EU military mission 
EUNAVFOR MED – Operation Sophia, Schengen zone, Dublin 
regulations and collapse of the principles of solidarity, effi ciency, 
freedom of movement and particularly of the Common foreign 
and security policy vis-à-vis Turkey.

He presented various plans, designs and statements of 
relevant members of the Western elite aimed at reshaping EU 
countries and societies using migration as a tool to achieve 
better controlled and less cohesive masses of individuals.

European societies are already multiethnic after years of 
migrations and affected by divisions, creation of parallel legal 
systems in Germany and Great Britain, ghettos without rule of 
law and rejection of the mainstream political parties by growing 
and silent majority of ethically European citizens. Plan of the 
mondialisation of the western societies is confronted with the 
rise of the sovereign policies in most of the EU countries.
Keywords:  migrant crisis, EU, NAVFOR MED-Operation 

Sophia, Arab Spring, Western oligarchy, sovereignty 
and democracy.69

*  Овај рад је примљен 26. фебруара 2016. године, а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 23. маја 2016. године..
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**

Сажетак

Мигрантске кризе су у већини историјских случајева 
изазиване ратовима или неиздрживим економским невоља-
ма. Свака мигрантска криза испољава социјалне, политичке 
и културне премисе утемељене на изразитој демографској 
динамици. Миграције, поготову велике по обухваћеним про-
странствима и масовне по броју миграната, испољавају се 
као пролаз и прелаз, прелазак у дословном значењу усмереног 
кретања и циљане промене места обитавања у простору.

Масовни покрети становништва из Африке и Азије 
ка Европи снажно су мотивисани. Мада је и Европа Уније 
са Америком одговорна за мигрантску кризу, покретачки 
импулси се не налазе примарно у Европи него изван ње, у 
областима у којима су људи узнемирени  и одакле људи по-
лазе градећи наду да ће тамо где желе да оду бити боље. 
Полазишта су неразвијени, аномични и анархични, ратовима 
пометени геоекономски експлоатисани простори светске 
капиталистичке периферије. То су, такође, некадашњи про-
стори европског колонијализма, а сада неодрекнуте сфере 
евроамеричких геоекономских и геополитичких интереса. Са 

*  Сарадник Института за политичке студије и главни уредник часописа Нацио-
нални интерес

**  Овај рад је настао као резултат делатности на научном пројекту бр. 179009  
који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Репу-
блике Србије.
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тих простора се домицилно становништво масовно исеља-
ва и морем и копном запућује ка Европи као месту будућег 
живљења!

У раду аутор сматра да је у фокусираним и мето-
дичним истраживањима проблема становништва потребан 
ослонац у више научних дисциплина. Политичке детерми-
нанте и консеквенце демографских збивања упућују на по-
требу политиколошке анализе. У текућим тумачењима про-
блемском пољу миграција се најчешће прилази кроз призму 
статистике. Потребно је, међутим, демографске аспекте 
евидентираног стања становништва довести у везу са по-
литичким и геополитичким процесима. Тиме слика савре-
мених миграционих токова ка Европи свакако може да се 
употпуни. 
Кључне речи:  миграциона криза, рат у Сирији, ратне мигра-

ције, геополитика, демополитика, миграционе 
трасе, полазне области, пролазне и долазне 
земље, азил, интеграција, Србија, Европа, Ев-
ропска унија, исламски тероризам, Калифат, 
велике силе

Ко бежи не бира пут.
Народна изрека

Уместо увода: Како разумети мигрантску кризу?

Као и свакој опаженој кризи која се збива у људском 
свету и мигрантској кризи се може прићи без опсежнијих 
тумачења и дубљих разумевања. Ипак, уважавајући интуи-
ције при првим опажајима европског и балканског „догађања 
миграната“ разборито је, и мимо предрасуда и предразуме-
вања, трагати за узроцима кризне појаве. Актуелна мигрант-
ска криза указала је на потребу стварања и примене мул-
тидисциплинарног модела разумевања сукоба 21. века. До 
сада коришћени модели, получени из ауторских мегатеорија 
и политичких доктрина, попут различитих проглобализа-
цијских или антиглобализацијских приступа, транзиционих 
неолибералних формула, обрасца „новог светског поретка“, 
или „судара цивилизација“, сукоба религија и култура, свет-
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ског система, постимперијализма, различитих постмодерних 
теорија, доктрина тзв. мекане и тврде моћи, хибридних и 
асиметричних конфликта, интервенција, ратова... показали 
су се као несаобразни догаћајима и тиме недовољни за пот-
пуније разумевања супротности и противречености савре-
меног света.

У историјском погледу, савремена мигрантска криза 
повратила је важност пропитивања просторних димензија 
европске популационе конфигурације. Актуелна и претходне 
мигрантске кризе су зналце класичне и модерне геополитич-
ке теорије потсетиле на првобитно разумевање тог присту-
па друштвеним и политичким феноменима, коју је одавно 
извршио Рудолф Кјелен. У једној од најранијих подела ге-
ополитике заслужено место пронашла је и демополитика.1 
Усредсређена демополитичка рефлексија добија на значају у 
ситуацијама нараслих демографских проблема.

Док геополитика првенствено обухвата процесе проме-
на у простору и промена простора, дотле се демополитика 
дотиче политичких условљених процеса у становништву.2На 
изглед хаотична демополитика је реафирмисала је важност 
критичке геополитичке интерпретације мигрантских проце-
са.3 Чак је и међу прононсираним еврократама, из разних 
идеолошких разлога крајње несклоним специфичним геопо-
литичким идејама и интерпретацијама, ојачао осећај за кон-
тиненталну просторност, праћен сазнањем да се геополити-
ка „после свега“ вратила у европске и светске односе.4 Поред 

1  Један од зачетника геополитике Кјелен је своје учење о држави поделио на 
неколико целина. Кјелен државу третира као: 1) пространство - геополитику; 
2) народ – демополитику; 3) кућанство (економију), друштво (социјалитет) 
и; 3) регимент (владу, власт). Видети: Кјелен Рудолф, Држава као животни 
облик. Модерна државна теорија, посебно, глава „Држава као народ 
(демополитика)“, стр. 75-124, издање Ђ. Ђурђевића, Београд-Сарајево, 1923.

2  Семјуел Хангтингтон је, такође, уочио значај миграционих токова за 
општу визуру геополитичких односа. Видети; Хантингтон Семјуел, Сукоб 
цивилизација и преобликовње светског поретка, глава „Имиграција“, стр. 220-
229, ЦИД, Подгорица - Романов, Бања Лука, 2000. 

3  О вези миграција са тероризмом, видети: Анђелковић Драгомир, „Авет 
геополитичког тероризма“, главе „Исламска агресија“, стр. 2, и „Отомански 
дух“, стр. 3, интернет адреса: http://www.vidovdan.org/aktuelno/item/72103-
dragomir-andelkovic-avet-geopolitickog-terorizma

4  Видети: Фишер Јошка, „Повратак геополитике“, дневник Данас, 3. новембар, 
2015, стр. 15.
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многих криза које су задесиле Европу, повратку геополитике 
допринели су и поремећаји који је изавао мигрантски талас.

Савремена мигрантска криза је узрочно-последична 
криза, што значи да као већ настали поремећај изазива и 
многе друге поремећаје којих не би било без њеног дејства, 
али, исто тако, она је и узрокована чиниоцима који су је 
претходно обликовали а можда ни до овог часа нису довољ-
но познати. Узроковање и настанак мигрантске кризе дого-
дило се у прошлости; њено савремено одвијање обухвата 
садашњост а, по свему судећи, са мигрантском кризом ће се 
Европа суочавати и у будућности. Отуда је неопходно имати 
у виду конкретну  историјску димензију кризе која садржи 
и одређене хронополитичке компоненте.

Када се нешто не разуме као претходно у једном вре-
мену развој догађаја обично омогући да уколико се жели 
буде схваћено у последичном времену. Мигрантска криза 
се не може схватити изван историјског времена; временски 
аспекти мигрантске кризе једнако су важни као и простор-
ни. Хронополитика мигрантске кризе упућују, дакле, на 
тумачење и разумевање временске деонице у којој је криза 
избила и ојачала. Реч је, у ствари, о преплету фаза и етапа 
у једној одиста дужој историјској етапи у којој је запажено 
покретање становништва из полазних области Блиског исто-
ка и севера Африке ка Европи, али, исто тако, и у првим 
моментима изненађујућих локалних дешавања у Србији.

Та локална и сегментарна дешавања су, заправо, била 
осмишљени и управљани временско/просторни тестови за 
каснија много масовнија и драматичнија кретања миграната 
важном европском копненом рутом на Балкану. Реч је, да-
боме, о наизглед немотивисаном покретању дела албанског 
становништва са Косова и Метохије у северном правцу, ка 
граници Србије са Мађарском и Хрватском. Многим по-
сматрачима су покрети дисциплинованих колона Албанаца 
кроз Србију у зиму, током јануара и фебруара 2015. године, 
измицали разумевању, да би тек касније, са масовним наи-
ласком ваневропских миграната отпрва несхваћени догађај 
био уклопљен у много крупнију мигрантску „слагалицу“.5

5  Видети: „Мађарска враћа Албанце у Србију“, дневник Политика, 10. 
фебраур 2015, стр. 1, и 5. Такође: Филимонова Ана, „Шта смерају албанске 
избеглице?“, дневник Новости, 23. фебруар 2015, стр. 16; Бајрами Агон, 
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1. Мигрантски бумеранг ефекат на стару Европу

У веродостојним интерпретацијама узрока и последица 
текуће мигрантске кризе која обухвата три континента, Аф-
рику, Азију и Европу, назире се једна недовољно прихваћена 
историјска поука. Европа сабрана у делу Уније као да још 
увек није способна да промисли комплекс узрока који су је 
суочили а потом драматично увукли у мигрантску кризу. 
Без разматрања узрока изгледа као да је мигрантска криза 
безузрочна, недетерминисана и слободно препуштена спон-
таним утисцима. У савременим демографским и популаци-
оним истраживањима, међутим, одавно је познато да мигра-
ције нису увек спонтане, да је миграцијама не само могуће 
управљати политичким и другим средствима, него и да се 
то увелико чини.6

Избијању и распламсавању мигрантске кризе прона-
лазе се веома различити, а почесто и невероватни интереси 
и мотиви, поводи и разлози, одговорности и кривице... Тако 
се, на пример, као узроци савремених миграција наводе деј-
ства великих сила, пре свих: Америке, Велике Британије, 
Француске, Немачке; Европске уније и НАТО; затим Русије; 
регионалних сила попут Турске и Израела; малих земаља 
попут Сирије и њеног председника Башара ел Асада; потом; 
Ирака и хаотичног стања после ликвидације Садама Хусеи-
на; међународни тероризам и насиље тзв. Исламске државе 
(тзв. Калифата); милитантни ислам, Осама бин Ладем и Ал 
каида; финансијски интереси крупног капитала, профитни 
интереси мултинационалних корпорација и енергетског сек-
тора (пљачка нафте!); деловање ММФ-а и нетранспарентних, 
тј. криптолитичких организација попут Трилатералне коми-
сије; богатих и утицајних појединаца као што су нафтни 
шеици или Ђерђа Сороша, итд.7

„Бег безнадежних“, дневник Данас, 14-16. фебруар 2015, стр. II; Анђелковић 
Драгомир, „Косово, мигранти и ‘европске вредности’“, дневник Политика, 3. 
септембар 2015, стр. 14.

6  О томе: Бобић Мирјана, Постмодерне популационе студије, глава „Управљање 
миграцијама“, стр. 120-121, Институт за социолошка истраживања – Чигоја 
штампа, Београд, 2013.

7  На скали откривених узрока мигрантске кризе налази се одиста велики број 
актера. Оно што, међутим, превладава у западним пропагандним тумачењима 
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Иако је најснажније узроке мигрантске кризе потреб-
но тражити у жртвеном положају заосталих и сиромашних 
северноафричких, блискоисточних и средњеазијских земаља 
погођених разорним сукобима, интервенцијама и ратовима, 
конфликтни аспекти узрочности се у медијима „главног 
тока“ немарно превиђају и намерно заташкавају. Изостаје 
делатна европска ауторефлексија која би могла да формира 
свест о негативним повратним спрегама високо ризичних 
сукоба у европском суседству са неизбежним бумеранг-по-
следицама које се у текућем времену дешавају на Старом 
континенту.

Медијско „упевано“ генерисање симпатија и солидар-
ности једне врсте Европљана са придошлим избеглицама из 
политекономском деструкцијом обухваћених неевропских 
области, настаје на основу бриселских препорука и смерни-
ца натоизоване свести. Тако креирана евроунијска и НАТО 
емпатија према мигрантима – лишена препознавања и тума-
чења узрока мигрантске кризе – отежава сазнајни критички 
диксурс. Мигрантска криза се, заправо, политичким инстру-
ментима натурализује, па тако у медијским представама све 
више наликује природној непогоди на коју једва може да се 
утиче људским средствима.8

Прећутно усвојена агенда средишта европске политич-
ке моћи гласи: право првенства у опажању и доживљају миг-
рантске кризе имају хумани однос, увиђавност и саосећање 
Европљана према избеглицама, док је поимање разлога њи-
ховог поласка, проласка и доласка на просторе Старог кон-
тинента, за сада а можда и трајно, у другом плану. Гијом 
Фај је приметио да се: „Снага овог освајачког миграторног 

је свођење узрока и узрочника на два главна: „злог“ али жилаво отпорног 
лидера Сирије Башара ел Асада и, најзад, апсолутно злоћудну Исламску 
државу. Видети, типичан пример редукције узрочних фактора: Крамер Дејвид, 
„Асад и Исламска држава изазвали избегличку кризу“, дневник Данас, 24. 
септембар 2015, стр. 13.

8  Као пример натурализовања мигрантске кризе може да послужи истицање 
појаве тзв. климатских избеглица. Указивањем  да је на десетине милиона 
људи у свету погођених природним непогодама и катастрофама принуђено на 
расељаваље, релативизују се антропогени чиниоци покретања становништва. 
Глобално загревање, суше, поплаве, ерозије, ширење пустиња... свакако 
утичу на миграциона кретања. Али, савремену миграциону кризу пре свега 
обележава деструктивно људско понашање и политичком вољом изазвани 
ратови. Видети: „Стижу климатске избеглице“, „Досије“, дневник Политика, 
4. јануар 2016, стр. 4.
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тока заснива на осећању сажаљења према ‘избеглицама’, по-
себно оних који долазе бродовима и даве се, што су створи-
ли системски медији у нестабилном емоционалном јавном 
мњењу.“9

Упоредо са озваниченом емпатијом нарастају и утис-
ци о пробуђеним опасностима. Као кључне опасности по 
европски мир и унутрашњу стабилност одређене су врсте 
нетолерантних и дискриминаторних појава према странци-
ма.10 И одиста, у Европи нарастају дискриминаторни поступ-
ци, попут: ксенофобије, расијализма, расизма, исламофобије, 
антисемитизма, славофобије, сегрегације, апартехјда и сл.11 

У полит-медијском генерисању „коректних“ колектив-
них симпатија према изваневропским мигрантима крије се, 
међутим, једна унутаревропска аморална противреченост. 
Супротно од грађанске равнодушности житеља Уније, те 
еврократске солидарности и симпатија према континуира-
ним евроамеричким интервенцијама и ратовима погођеним 
земљама ваневропских народа, и даље се инсистира на то-
лерантном и хуманом ставу према мигрантима. Хуманизам 
је свакако неопходан али се чини као да је европско сауче-
ствовање у америчким ратовима узрочно неповезана „прича 
за себе“, док је наилазак мигрантских маса у Европу Уније 
прича коју би сви Европљани без изузетка, аликвотно и са-
осећајно требало да поделе. У погледу међуконтиненталне 
одговорности терет мигрантске кризе је неравномерно и не-
уравнотежено распоређен. Чини се, дакле, као да узастоп-
не западне, тј. евроамеричке војне интервенције у Азији и 
Африци, те ратови и окупације на тим подручјима ама баш 
ничим нису повезане са комешањем локалног живља и миг-
рантским запућивањима ка Европи Уније?! А итекако јесу!

9  Фај Гијом, „Почиње освајање Европе“, наднаслов „Избегличка криза и по-
четак краја цивилизације“, недељник Печат, бр. 418, 29. април, 2016, стр. 44. 
О томе: Кнежевић Милош, Евроскептицизам. Где је Европа? 111 евроскеп-
тичких фрагмената, глава „Европљани и странци“, стр. 88-89, Заслон, Шабац, 
2008.

10   О томе: Кнежевић Милош, Евроскептицизам. Где је Европа? 111 евроскеп-
тичких фрагмената, глава „Европљани и странци“, стр. 88-89, Заслон, Ша-
бац, 2008.

11  Видети: Хорват Срећко, Жижек Славој, Шта Европа жели? глава „Нисам 
расиста, али... црнци долазе! “, стр. 126-138, Лагуна, Београд, 2014.
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2. Миграциони облици кризе

Само забринути поглед на потресне призоре лица очај-
них миграната није довољан за разумевање њихових избе-
гличких повода и исељеничких разлога, јер су већ и сами 
медијски понуђени призори резултат тенденциозне селекције 
и визуелног формирања према идеолошким упутствима за 
политичку употребу. Зато је у разматрању мигрантске кри-
зе потребно узети у обзир и психолошке и криптополитич-
ке процесе, а не само оне који су лако видљиви и, како се 
ритуално истиче, транспарентни.12 Пракса скриване и тајне 
политике није превладана ни у савременим условима „про-
зрачног демократизма“, штавише обим и тежина те у бити 
ауторитарне праксе се свакодневно увећавају.

Следећи такво становиште руски историчар Валериј 
Алексејев сматра да је „савремени проблем избеглиштва 
диригован, уплетен у сценарио глобалне деструкције са 
јасно подељеним улогама међу глобалним играчима – с јед-
не стране иза овог егзодуса стоје династије нафтних шеика 
Персијског залива, с друге политичке снаге са некадашњег 
поствизантијског простора које сањају обнову Византијског 
царства, и с треће, то су кључне фигуре Новог светског по-
ретка које удобно смештене иза океана усмеравају хаос на 
Блиском истоку, истовремено себе представљајући прија-
тељима Европе.“13

Међу тумачима узрочности уочљиви су и они који 
у процесима савремених миграција препознају одиста не-
прихватљиве методе и праксе социјалног инжењеринга.14 А 

12  Према обављеним анкетама међу грађанима Србије ионако превладава уве-
рење да су актуелне миграције планиране без увида јавности, тајно. Од преко 
хиљаду испитаника чак 71,9% сматра да је реч о прецизно организованим и 
потом спроведеним миграцијама. Видети теренско/телефонско истраживање 
које је спровео тим НСПМ-а. Интернет адреса: http://www.nspm.rs/istrazivanja-
javnog-mnjenja/istrzivanje-srbija-oktobar-2015.html Приступљено јануара 2016.

13  Алексејев Валериј, према: Јовановић Наташа, „Европа је устала против 
Бога“, поднаслов „Како је православна интелигенција одговорила на питање 
хришћанског поимања велике миграционе кризе?“, недељник Печат, бр. 417, 
29. април 2016, стр. 44.

14  Видети: Симеуновић Драган, „Миграције и национални интерес Србије“, 
глава „Миграције као резултат социјалног инжењеринга“, Национални 
интерес, бр. 3, 2015, стр. 125-126. 
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управо се у таквој врсти демополитичког управљања про-
сторном судбином становништва испољава охола склоност 
одлучивању и деловању изван увида и учешћа јавности. 
Одатле ни актуелну мигрантску кризу није могуће појмити 
само у њеним видљивим последицама, нарочито не без ин-
терпретативног уважавања криптополитичке праксе која ју 
је обликовала.15 

Масовна појава изваневропских миграната на Старом 
континенту је очити знак дуготрајнијег и обимнијег кризног 
поремећаја. Мигрантска криза је, уосталом, само једна од 
криза у склопу више интерактивних криза које су погодиле 
Европу у последњих десетак и више година. Врх амплиту-
де мигрантске кризе 2015-2016. суперпонирао се са првом 
и другом финансијском кризом које су Европу потресле 
2008. и 2011. године, а потом и са ратном кризом у Украји-
ни и дужничком кризом у Грчкој, дуготрајним и мучним 
кризама које у очекивању каквог-таквог расплета још увек 
нису окончане. Све то утицало је на поремећаје институци-
оналних, нормативних и процедуралних основа Уније која 
се нашла у изнуђеним околностима преображаја сопствене 
структуре, тј. својеврсне транзиције ка нечему што још увек 
није довољно познато и сасвим извесно.16

3. Демографија и демополитика Европе (Уније)

Економски снажна Европа је запала у суморно стање 
демографског опадања. Иако на Старом континенту у це-
лини живи око пола милијарде људи, Европа се постепено 
депопулише повлачећи се у све несигурнију континентал-
ну кућу – „тврђаву Европу“. У већини европских земаља - 
укључујући у највећој мери и Србију - наталитет драстично 
пада, морталитет расте док укупан број становника незау-
стављиво опада. У односу на многољудне континенте, пре 
свих Азију и Африку, Европљани демографски слабе.
15  О томе, видети: Waterfi eld Bruno, „Secret EU plan to throw aut the thousands of 

migrants“, The Times 7. October 2015. Такође: Хайзенко Петер, „WesternUnion 
и спланированная логистика миграциоъих потоков“, адреса: http://www.ander-
welonline.com. Приступљено јануара 2016.

16  Видети: Чупић Зоран, „Европска унија у транзицији“, глава „Шта, куда и како 
даље?“, стр. 94-99, зборник Криза Европске уније, Службени гласник, Бео-
град, 2013. 
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У планетарним оквирима Европа осетно губи обеле-
жје виталности. Колико-толико демографско одржање Ев-
ропа дугује појачаном приливу ваневропских миграната. 
Тиме, међутим, нису отклоњене дилеме у којим реалним 
модусима популационе политике Европа у целини може да 
оствари повољан генерацијски однос старог и младог репро-
дуктивног становништва и тиме поврати некада неспорну 
снагу доминантне виталности? Да ли је то могуће постићи 
усељеничким „заменама“ и подмлађивањем“.17емографи који 
на мигранте гледају из позитивног репродуктивног и вита-
листичког угла према њима гаје очајничке наде спаса од 
претње демографске апокалипсе Европе.18

Европа је, наиме, све теже оптерећена са структурно и 
процесно преплетеним демографским, и мигрантским про-
блемима.19 Неамортизована навала миграната изазвала је 
снажне побуде не само међу политичарима и експертима у 
централним органима Уније него и свим Европљанима, да 
се замисле над контруктивним и деструктивним ефектима 
мигрантске кризе у суседству“ и властитом „дворишту“.20

Одатле је лако установити колико је актуелна мигрант-
ска криза изазвала недоумица око будућности европских на-

17  О томе: Replacement Migration: Is It A Solution To Declining And Ageing 
Populaton? United Nations Population Division, 17.March 2000. Интернет адре-
са: http://wwwun.org/esa/population/publications/migration/migration.htm При-
ступљено јануара 2016.

18  Хрватски демограф Дражен Живић сматра да избеглички талас, за сада, не 
указује на промену демографске структуре транзитних земаља, али не пориче 
могућност да се то ипак догоди уколико избеглице остану у тим земљама из 
геополитичких разлога.  Видети: „Избеглице у Европу доносе своју витал-
ност“, наднаслов „Дражен Живић, хрватски демограф о избегличкој кризи“, 
дневник Данас, 29. октобар, 2015, стр.10.

19  Научна артикулација ове повезаности огледа се у више конституисаних 
дисциплина, попут: демографије, географске демографије (геодемографије), 
науке о становништву, популационе политике, демографске политике 
(демополитике), миграционе политике итд. У политичким праксама 
се, међутим, примењује: управљање људским ресурсима, популациони 
менаџмент, етнонационални инжењеринг и сл.

20  О томе: Јанковић Слободан, „Политика ЕУ према источном и јужном 
Медитерану“, Национални интерес, vol. 21, бр. 3, Београд, 2014, стр. 71-
91. Такође: Стојановић Никола, „Криза у медитеранском суседству: тест за 
миграциону политику Европске Уније“, Међународна политика, vol. LXVII, 
бр. 4, Београд, 2015, стр. 328-348. 
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ција захваћених тектонским променама историјски насталих 
националних структура. У политичком животу Европске 
уније мешају се страхови од исламистичких фанатика, те-
рориста и Исламске државе, са страховима од ваневропских 
избеглица муслимана. Границе сумњи и зазора, те бојазни 
и страхова Европљана према те две појаве нису увек јасно 
повучене.21

У погледима на негативно демографско стање још увек 
није постугнут пронаталитетни консензус међу европским 
естаблишментима. Финале демографске декаденције озна-
чава реална могућност биолошке катастрофе Старог конти-
нента. Сасвим је могуће замислити да у једном часу Европа 
може бити насељена неевропљанима који испољавају много 
снажнији потенцијал биолошке репродукције. Страхује се да 
Европљани у једном не тако далеком часу могу постати ен-
клавиране мањине на завичајном континенту који им је, како 
су уверени, некада славно припадао. Такава Европа више не 
би личила на себе, био би то етнонационално и демографски 
темељно редизајниран Стари континент!22

Такве страхове за одржање идентитета староконтинен-
талног завичаја, међутим, не деле планери и заступници ан-
тиевропске потребе разбијања етничке хомогености не само 
појединачних европских нација, него и још увек аутентичне 
европске слике Европе. Они се, наиме, залажу за радикалне 
мере разбијања партикуларне, етничке и верске хомогености 
Европе стихијним и масовним усељавањем ваневропских 
миграната на Стари континент. Смишљени хаос етнонаци-
оналног  хетерогенизовања појединих европских земаља и 
Европске уније у целини, процес је који би требало да дове-
де до губитка вредности и самозаборава историјског порекла 
на стадијуму друкчије, тј. разнородне европске помешаности 
усељеничког, тј. америчког типа. Речити пример бруталних 
становишта социјалног и етничког инжењеринга пројекто-
вањем африканизације и азијатизације Европе дао је Питер 

21  О томе: „Већи страх од избеглица него од Исламске државе“, наднаслов „Осам 
европских криза“, дневник Политика, 7. март 2016, стр. 4.

22  Видети: Трифковић Срђа, Сенка џихада. Ислам: догма, историја, амбиција, 
глава „Трансформисани континент“, стр. 368-373,КЗ, Београд, 2007.
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Сатерленд корпорацијски директор, банкар и „експерт“ УН 
за популациону политику и миграције.23

Хетерогенизовање еволутивно насталих друштвених и 
културних стања националних држава, не би довело у пи-
тање не само перспективе одрживости појединих европских 
држава него и Европске уније у целини. Поред тога, акту-
елни масовни покрети становништва из Африке и Азије ка 
Европи имају веома снажне изворне мотиве и унутрашње 
разлоге. Узроци миграција се, условно речено, не налазе 
примарно у Европи него изван ње, у неразвијеним и сиро-
машним областима у којима су људи узнемирени и одакле 
људи са мучнином и горчином полазе, градећи наду да ће 
тамо где желе да оду бити боље. На полазним местима емиг-
рације покренуто становништво више не проналази довољне 
разлоге за останак.

Полазишта су неразвијени и заостали, аномични и 
анархични, ратовима пометени и експлоатисани геоеконом-
ски простори светске капиталистичке периферије.24 Људске 
масе из тих области, унижене до статуса поданика, разапете 
су између волунтаризма диктатора, отуђених ауторитарних 
режима, војних хунти и корумпираних припадника поли-
тичких и економских елита. Као „шлаг“ на блискоисточној 
енергетској „торти“ разлива се експлоатација бескрупулоз-
них мултинационалних компанија. Финансијске и корпо-
рацијске елите Запада иду руку под руку са војним естаб-
лишментима. Уједињује их оно што настоје да прикрију и 
никад не признају, психолошким језиком изречено: егоизам 
и посесивност, експанзионизам и агресивност, похотљивост 
и похлепа.25 Пространа област у којој склоп западних не-

23  О томе: Nimmo Kurt, „Goldman-Sach Boss, Bilderberg Member Peter Suther-
land: Europe Needs More Refugees From Africa, Syria“, Infowars, June 29, 
2015. Интернет адреса: http://www.infowars.com/goldman-sachs-boss-bilder-
berg-member-perter-sutherland-europe-needs-more-refugees-from-africa-syria/ 
Приступљено јануара 2016. 

24  Видети: Ћирјаковић Зоран, Глобална Африка. Последице глобализацијских и 
модернизацијских процеса јужно од Сахаре, глава „Постколонијално стање“, 
стр. 44-50, и „Хронична беда“, стр. 73-79, Архипелаг, Београд, 2013.

25  О томе: Вучинић Драган, „Похлепа је узрок кризе у Сирији“, „Исламски теолог 
Шеих Хосеин у САНУ о исламу и будућности новца“, дневник Новости, 8. 
октобар 2015, стр.10. 
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околонијалних и неоимперијалних порока истрајно делује 
управо је Блиски исток. Са тих простора се домицилно ста-
новништво, већ подуже време масовно исељава и морем и 
копном запућује ка Европи као простору будућег живота!

4. Полазишта као простори исељевања

Зар није разумљиво да се пре сваког мигрантског про-
ласка и доласка извиде и препознају полазишта миграната. 
Тачни увиди у стања миграционих полазишта потребни су 
тумачима са пролазних и долазних простора. Без јасних 
увида завладала би збуњеност око порекла и тачних адре-
са придошлица која би се, у тачки максималне конфузије, 
испољила у утиску да су мигранти дошли безразложно, из 
небуха и ниодкуда.   

У свакој мигрантској кризи делују закони кретања у 
физичком простору. Поред људског фактора, миграције на-
глашавају изузетну важност географије. Мигрантска пола-
зишта и долазишта стоје у симетричном физичком, кине-
тичком и логичком односу кретања миграната. Простори са 
којих се мигранти покрећу из својих земаља ка прекогранич-
ним одредиштима су полазне области и земље миграције. Да 
ли ће се избеглице икада вратити на своја полазишта, када и 
како ће то учинити, зависи од следа конкретних историјских 
околности. Историја многим примерима сведочи да су се 
привремене миграције временом преображавале у трајна 
имиграциона стања промењених демографских структура 
становништва.

Покретачки мигрантски мотиви указују на два инди-
видуална и колективна стања свести и воље: а) намеру да 
се напусти сопствена земља у којој се, из снажних разло-
га, више не жели останак, и; б) намеру да се доспе у оне 
„обећане земље“ које су у свести и емоцијама обликоване 
као простори позитивне жеље. Мигрантске тежње су, дакле, 
у одређеној секвенци двоструке: негативне у односу на до-
мицилне земље које се напуштају, а позитивне у односу на 
земље до којих желе да се допре и у њима остане.

Да би се схватило осциловање негативних и позитив-
них мигрантских тежњи у базичним смеровима и трасама 
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кретања ка Европи потребно је протумачити оно што реалне 
и потенцијалне мигранте разочарава, колеба и разуверава у 
перспективе живота у сопственим земљама. Исто тако, по-
требно је имати у виду и све оно што их привлачи, чини 
одлучним и покреће у намерама настањивања у „обећаним 
земљама“ на другом континенту. Колективна психологија је 
важна! Потребно је, наиме, пропитати ону психичку тачку 
преваге између жеље за останком и одласком, која се озна-
чава као одлучујући pull-фактор.

Познато је да се у ратним миграцијама највећи број 
избеглица задржава у најближим безбедним областима, по-
највише у земљама које се непосредно граниче са земља-
ма обухваћеним сукобима и ратним дејствима. У актуелној 
мигрантској кризи то није дословни случај. Иако је одиста 
навећи број избеглица из Сирије, Ирака и Авганистана, у 
сабирним логорима у Либану, Јордану и Турској, њихове 
мигрантске намере увелико превазилазе поменуте земље 
прихвата.

На хоризонту исходишних мигрантских очекивања су 
најбогатији делови Европске уније а не, на пример, неке раз-
вијене и богате арапске земље, попут Саудијске Арабије, Ку-
вајта, Бахреина, Уједињених Арапских Емирата и сл. Нема 
ни помисли да би се све бројнији арапски мигранти могли 
усмерити ка Израелу! Стара Европа је постала мигрантски 
неповратно уточиште - есхатон потенцијално милионских 
маса избеглица из Африке и са Блиског истока.

5.  Колико је Европи одиста близак Блиски исток?

Највећи број миграната се ка Европи запућује са Бли-
ског истока, из земаља Магреба и северне и подсахарске 
Африке. Од краја Другог светског рата, током више од се-
дам деценија Блиски исток је перманентно био политички 
несређен простор и међународно кризно жариште. Замисао 
арапског јединства није могла да буде остварена не само 
на панарапски него ни на било који други начин. Уместо 
постколонијалне геополитичке кохерентности и какве-такве 
етничке хомогености, арапски свет је остао да пребива у 
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све већем нереду. 26 Најзад се догодила велика сеоба делова 
арапског и других народа.

Индустријским развојем земаља центра светског капи-
талистичког система и увећањем потрошње становништва 
енормно су увећане потребе за енергентима које су упра-
во земље тзв. Нафтопотамије поседовале на својим терито-
ријама. Избијање енергетских криза у последњој трећини 
прошлог века указало је на раст значаја контроле ресурса 
на Блиском истоку. Блискоисточне области древних циви-
лизација, исламске религије и нафте и гаса остале су објект 
бескрупулозног геоекономског и геополитичкиог надметања 
великих сила. 27 Ти значајни простори, протумачени у холи-
стичком маниру Халфорда Макиндера, припадају подужном 
ободу евроазијског „Срца земље“.28

После краха хладноратовског биполаризма и источно-
европског комунизма велике силе су настојале да учврсте 

26  Видети: Хантингтон Семјуел, Сукоб цивилизација и преобликовање светског 
поретка, глава „Ислам: свет без кохезије“, стр. 194-199, ЦИД, Подгорица - 
Романов, Бања Лука, 2000. Затим: Бжежински Збигњев, Велика шаховска 
табла, глава „Кључни избори и потенцијалне претње“, стр. 49-57, карта под 
насловом „Глобална зона потенцијалног насиља“, стр. 53, ЦИД, Подгорица – 
Романов, Бања Лука, 2001. Такође: Кисинџер Хенри, Светски поредак, глава 
„Исламизам и Средњи исток: свет у нереду“, стр. 85-119, ЦИД, Подгорица, 
2015.

27  О томе: Дел Вал Александар, Исламизам и Сједињене Државе – Алијанса про-
тив Европе, глава „Геополитика нафте: англосаксонска традиција “, стр. 150-
160, Службени лист СРЈ, Београд, 1998.

28  Џон Халфорд Макиндер је међу стратешки битне копнене регионе 
троконтиненталног евро-афро-азијског Светског острва убројио Арабију 
која је, заправо, географски еквивалент за садашњи Блиски исток. Арабијски 
простор је, према Мекиндеровим мерилима, копнено неприступачнији 
од простора коју су маритимно приступачни и тиме предодређени за 
таласократско обликовање. У такве просторе, на пример, спадају европски, 
монсунски и афрички приобални појас. Протумачено савременим 
блискоисточним приликама у кризном жаришту налазе се бар три области: 
европско приобаље (заправо читава ванруска Европа), Сахара у северној 
Африци и Арабија, тј. муслимански Блиски исток. Арабија је простор 
одмеравања снага евроазијског телурократског и некадашњег британског 
а сада англоамеричког, тј. евроамеричког таласократког принципа глобалне 
владавине. Видети, Макиндер Халфорд, Демократски идеали и стварност. 
Студија политике обнове, поглавље „Гледиште континенталаца“, тачке 
„Изглед Светског острва“, „Средишњи пололожај Арабије“, „Арапски 
покушај да створе Империју“, стр. 84-87, такође, слика бр. 16. „Светско 
острво подељено на шест региона“, стр. 85, Метафизика, Београд, 2009. 
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савезничке системе и неутралишу реметиоце успостављене 
геополитичке доминације. То се подразумевало по тријум-
фалној инерцији глобалне моћи.

Пракса нелегалног и нелегитимног спољнополитич-
ког и војног мешања у бискоисточне прилике се настави-
ла и траје до данас. Први и други заливски рат сведоче о 
постимперијалном и постколонијалном интервенционизму 
у региону од виталног значаја за одржање глобалне хеге-
моније Запада. Од првенствене важности је, у ствари, одр-
жање америчког примата у свим областима од стратешког 
и ресурсног значаја, укључујући и Блиски исток. У складу 
са америчким најдубљим доктринарним назорима, можда 
понајвише Блиски исток!29

У првим деценијама новог миленијума слика се про-
менила. Арапске нације, земље и режими који су изградили 
економску и политичку независност и пропратили је сна-
жењем војног чиниоца једна за другом су се нашле на уда-
ру евроамеричког хегемона. Узастопним војним ударима и 
превратима енергично су сасечене регионалне и локалне 
претензије самосталног одлучивања. Погубљењима Сада-
ма Хусеина у Ираку и Муарема ел Гадафија у Либији, те 
политичким притисцима и војним нападима на Башара ел 
Асада у Сирији, Западу неопходни ресурси су „ослобођени“ 
и препуштени за неометану корпорацијску експлоатацију.

У блискоисточним геополитичким играма нема неви-
них. Пре почетка и у току војне интервенције против исла-
миста и Исламске државе у Сирији руски обавештајни из-
вори су медијски обзнанили појединости о антисиријском и 
антикурдском деловању Турске. У првом плану је било от-
криће конкретних видова турске сарадње са исламистичким 
борцима, ИДИЛ-ом и Ал Багдадијем. Поред организационе 
и војне помоћи, језгро те сарадње је, у ствари, био и остао 
шверц опљачкане сиријске и ирачке нафте ка Турској и Ев-
ропској унији.30 Тиме је у сумњу доведена медијски раши-

29  О томе: Бжежински Збигњев, Велика шаховска табла, глава „Америчка 
глобална доминација“, стр. 26-34, ЦИД, Подгорица – Романов, Бања Лука, 
2001. 

30  О томе: „Нафта џихадиста за ЕУ и Турску“, дневник Политика, 27. септембар 
2015, стр. 1. и 3. Такође: http://www.indepedent-co.uk/news/world/europe/rusia-
acusses-president.erdogans-son-i-low-of-being-linked-to-isis-oil-trade-a6761436.
html 
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рена слика тзв. Исламске државе за коју су западни медији 
тврдили да је најбогатија терористичка организација на све-
ту.31 Остаје, дакле, отворено питање ко после „колорисаног“ 
и ракетног рушења арапских режима израбљује тамошња 
нафтна и гасна налазишта? Да ли то чине непоћудни Си-
ријац Асад, злогласни „калифа“ Ел Багдади, Нусра фронт, 
или неко други који то хоће, зна и уме да ради?

Државне структуре и друштвени системи у три на-
ведена подручја нису разбијени само спољашњом ратном 
деструкцијом већ и унутрашњим урушавањем.32 Рушењем 
секуларних режима и деетатизацијом некада значајних арап-
ских земаља религијски чинилац је постао пресудан. Већ 
од 80-их година прошлог века била је уочљива политичка 
и војна манипулација ривалским верским поделама на тим 
подручјима. Реактивирање религијског фундамента непоми-
рљиве политике у муслиманском свету трају већ деценијама. 
Тим процесима су померене границе, преобликоване терито-
рије, изазване геополитичке и демографске промене,33 да би 
се у савременим околностима догодиле масовне миграције.34

Распадом совјетског блока (комунистички СССР), до-
гађајима на Балкану (Слободан Милошевић) и, најзад, деша-
вањима на Блиском истоку, амблем глобалног зла и планетар-
ног непријатеља, реално и симболички, преузео је исламски 
фундаментализам, екстремизам, радикализам и тероризам.35 
Као што је Садам Хусеин оличавао најмрачнијег вођу тзв. 
Алијансе зла, тако исто је и Осама бин Ладем симболисао 

31  Видети: „Џихадисти згрћу милијарде“, поднаслов „Само од шверца нафте 
добијају два милиона евра дневно. Посебан порез на немуслимане“, дневник 
Новости, 11. децембар, 2015, стр. 17. 

32  О томе: Кисинџер Хенри, Светски поредак, глава „Арапско пролеће и сиријска 
катаклизма“, стр. 103-107, ЦИД, Подгорица, 2015.  

33  Видети: Хантингтон Семјуел, Сукоб цивилизација и преобликовање светског 
поретка,  глава „Крваве границе ислама“, стр. 282-285, такође, глава 
„Цивилизацијски рат и поредак“, стр. 348-354, ЦИД, Подгорица - Романов, 
Бања Лука, 2000. 

34  О томе: Јевтић Мирољуб, „Избегличка криза и религија“, интернет адреса: 
http://evroazijainfo.in.rs; http://borbazaveru,info.content/view/8302/33/. Присту-
пљено јануара 2016. 

35  Видети: Петровић Иван, Утицај исламског екстремизма на Ал Каиду. Ислам-
ски екстремизам као идеолошка платформа, глава „Исламски фундамента-
лизам“, стр. 71-76, и „Исламски екстремизам“, стр. 76-79, Службени гласник, 
Београд, 2015.  
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фигуру заклетог непријатеља Запада.36 За узврат, у сличном 
манихејском дискурусу антиамерички расположених арап-
ских политичара и милитаната Америка је словила као „Ве-
лики Сатана“ а држава Израел као „мали Сатана“.

Ипак, потребно је рећи да су традиционални ислам, 
исламизам и панисламизам су нешто више од осећаја рели-
гијског идентитета.37 Поред тога, они су и политички став 
коренито супротан Западу у западњаштву – антивестерни-
зам  а тиме и антиевропеизам! Тога су свесни, пре свих и 
више од свих муслимански интелектуалци. Алжирски писац 
Буалем Сансал вели: „Мало-помало муслимански свет се по-
ново гради и поново проналази своје првобитне амбиције 
и своју вољу за хегемонијом. Границе Запада морају бити 
срушене, јер политички ислам сада има отворен простор у 
Лондону, Паризу и Бриселу. Можемо веровати да ће за 30 
година исламизам владати читавим муслиманским светом, 
који ће бити уједињен.  За 60 година кренуће у освајање 
западне цивилизације.“38

Шта је, у ствари, био крајњи интервенционистички 
циљ Запада у арапском свету? Да ли геостратешка контр-
ола плантерано важног простора; геоекономска корист од 
експроприације нафтних извора; преврати и довођење на 
власт марионетских режима у клијентистичком статусу; 
успостављање арапске, секуларне и либералне демократије 
западног лика? Да ли је у подлози западног интервенцио-
низма прогресистичко убеђење у историјску супремацију 
либералног модела, или је реч о кобној доктринарној и идео-

36  Видети: Петровић Зоран Пироћанац, Усама бен Ладем и „Зелена коминтерна“ 
против јудео-хришћанске цивилизације, глава „Недржавни актер који масовно 
убија“, стр. 61-75, и „Алахови лудаци – челично организовано братство“, стр. 
105-111,  Евро, Београд, 2002. Такође: Кампанини Масимо, Историја Средњег 
истока, 1798-2006., глава „Исламски радикализам“, стр. 156-161, Клио, 
Београд, 2011.  

37  О настанку и историјским визурама панисламизма, видети: Божовић Раде, 
Ислам и Арапи. Бог и човек, глава „Панисламизам: пут ка химеричној нацији“, 
стр. 230-237, Народна књига Алфа, Београд, 2007. Од иустог аутра, такође: 
Пут ислама. Поглед у исламско-арапску културу, глава „Панисламизам 
је последњи сан о заједништву свих муслимана“, стр. 299-309, Службени 
гласник, Београд, 2015.

38  Сансал Буалем, према: Фај Гијом, „Почиње освајање Европе“, наднаслов 
„Избегличка криза и почетак краја цивилизације“, недељник Печат, бр. 418, 
29. април, 2016, стр. 44. 
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лошкој заблуди? Како год, оцвала „муслиманска престројка“ 
је уместо либералне демократије у арапском свету довела до 
непрестаних сукоба, пометње и крвопролића.39

Те области су изопачене у локализована хаотична 
ратишта па је очекивано питање да ли су, заправо, евроа-
меричке војне интервенције, ратови и тзв. пролећа у арап-
ском свету, уз одлучујућу западну „помоћ“ реинкарнирали 
исламистичку идеју глобалног „Калифата“. Западни свет је 
у „планетарном Калифату“ и међу исламским борцима пре-
познао довољно одурног али и инспиративног непријатеља 
на сваком месту од стратешког интереса широм планете.40 
Као вестернистички политички конструкт малигног стања 
у муслиманском свету, медијски се истиче „Исламска др-
жава“ која, према бројним тумачима, настоји да овлада не 
само регионима Блиског истока, северне Африке и Средње 
Азије, него и повећим деловима Европе, понајпре и понај-
више Балканом.41

„Исламска држава“ или „Калифат“ није, међутим, савез 
постојећих држава него магловити „ентитет“, створење ре-
презентовано и симболизовано хаотичним овладавањем пу-
стињским и неурбанизованим подручјима дезорганизованих 
и уништених арапских држава. Пре двадесетак година неки 

39  Тумач политике Миша Ђурковић сматра да се резултати тзв. арапских пролећа 
могу свести на пет тачака: 1) Изазвани талас радикалног исламизовања и 
џихадизовања релативно секуларних и контролисаних режима; 2) стварање 
мафијашко-исламистичке творевине под именом Исламска држава Ирака 
и Леванта; 3) распад неколико држава, попут Судана, Либије, Ирака, 
Сирије, уз помаљање будућег Курдистана; 4) покретање из својих седишта 
око 17 милиона људи, при чему из Сирије око десет милиона; 5) појачана 
експлоатација енергената и сиромашење ових области, што доводи до 
екстремизовања и радикализовања омладине. Видети: Ђурковић Миша, 
„Тероризам, хибридни ратови и вредности – односи Турске и Немачке након 
тзв. ‘Арапског пролећа’“, Политика националне безбедности, годишњак, бр. 
1, 2016, стр. 167-168.

40  О односу историјских и савремених димензија реалне и виртуелне појаве тзв. 
исламског Калифата, видети: Божовић Раде, Пут ислама. Поглед у исламско-
арапску културу, глава „Халифат и имамамт, два типа власти“, стр. 168-180, 
Службени гласник, Београд, 2015. Такође: Кампанини Масимо, Историја 
Средњег истока, 1798-2006., глава „Проблем Халифата“, стр. 95-97, Клио, 
Београд, 2011. 

41  О томе: Јакшић Бошко, „Калифат на Балкану“, наднаслов „Досије: Годину 
дана Исламске државе“, дневник Политика, 13. јул 2015, стр. 4.   
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тумачи блискоисточних и исламских прилика препознавали 
су наговештаје стварања антиевропског исламског блока др-
жава. То се није догодило, али је настала „Исламска држава“ 
или „Калифат“ која је, додуше, задржала јако антиевроаме-
ричко својство.42

Потребно је, међутим, имати на уму да није реч о фе-
номену државе за какву вековима знају Европљани, него о 
појави сасвим друге до сада невиђене врсте.43 Та назови ис-
ламска држава је, заправо, парадржавни симулакрум поме-
нутог креирања „умереног“ хаоса у координатама западне 
постмодерне политике.44Просторе од западног стратешког 
интереса на Блиском истоку, у споља надзираним граница-
ма, обележавају: беспоредак – атаксија; безвлашће – анар-
хија и; безакоње – аномија.45 Неред и пометњу у „Арабији“ 
прати стална хуманитарна брижност тобоже чедних и ди-
станцираних западних кругова моћи.

У интуитивном а можда колективно подсвесном 
смислу, указање тзв. Исламске државе и милитантних џиха-
диста очитовала је наталожене европске страхове од вајкада-
шње оријенталне опасности. Успавани Европљани са Запада 
су се после дугог времена на сопственом тлу суочили са за-
борављеним самоубилачким деловањем исламских „светих 
ратника“. Америка је, додуше, имала прилику да се сретне 

42  Видети: Дел Вал Александар, Исламизам и Сједињене Државе – Алијанса 
против Европе, глава „Европа суочена са исламским блоком у настајању“, стр. 
215-216, Службени лист СРЈ, Београд, 1998.

43  О томе: Weiss Michael, Hassan Hassan,  ISIS – u srcu vojske teorora, глава „Up-
ravljanje divljaštvom. Nastanak islamske države u Iraku“, стр. 63-73, и „Prepo-
rod. ISI pod vođstvom Abu Bakra Al-Bagdadija“, стр. 153-173, Buybook, Zagreb, 
2015. 

44  Мишел Чосудовски догађаје измишљене реалности објашњава следећим 
речима: „Уколико анализирамо протеклих тридесет година, а нарочито 
период после 11. септембра 2001, ми заправо видимо континуирану употребу 
фолс флег операција, као и тероритичких организација. То је био случај и 
у Југославији, мислим на све операције које су одиграле у Босни раних 
деведесетих. Оне су поставиле терен за успостављање ратова на Блиском 
истоку.“ Чосудовски Мишел, „Терористички напад у Бриселу – Гладио Б“, 
интервју Биљана Ђоровић, месечник Геополитика, април 2016, стр. 28.  

45  У том смислу, наративе о посебном поретку у муслиманском свету упутно је 
схватити релационо и релативно. Видети, на пример, становиште: Хенрија 
Кисинџера, у Светски поредак, глава „Исламски светски поредак“, стр. 85-94, 
ЦИД, Подгорица, 2015.
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са праксом џихада још у ери Роналда Регана, затим на југо-
словенском простору у Босни и Херцеговини, али очигледно 
није хтела да извуче делотворне поуке.46

Терористички и геноцидни облик џихадистичког де-
ловања, који је виђен током сецесионих ратова на тлу Југо-
славије, у еврократским круговима није довољно уважаван 
нити тумачен као општа антизападна, антиевропска и анти-
хришћанска опасност.47 Тек када су учестали терористички 
напади у земљама ЕУ - Мадриду, Лондону, Паризу, Бриселу 
– појачана је и свест о злоћудном карактеру исламистичког 
деловања. Иако је несумњиво реч о исламистичким изврши-
оцима, ипак нису до краја разоткривени и именовани ствар-
ни инспиратори, организатори и финансијери терористичких 
дела.48

У западним круговима је запрепашћење и збуњеност, 
такође, изазвало нагло ширење области под контролом ис-
ламиста, свакако изван зона споља „контролисаног хаоса“. 
Одиста, тзв. простор Калифата се нагло проширио доспе-
вајући преко ненастањених пустиња и нафтних поља до 
предграђа и градова а онда је, освајајући градове, оцртао 
територију изван реалне власти преосталих независних, 
окупационих и марионетских режима.

Друштвена, економска и политичка структура у рато-
вима захваћеним арапским областима је поремећена и разо-
рена. Уместо реформског развоја друштва у могућем правцу 
обликовања прозападног модела, догодила се регресија на 
трибалистичке и теократске форме узурпаторске владавине 
над обесправљеним поданицима. Ауторитарно консолидо-
вани режими су под изговором потребе демократизовања 
војним путем разорени. У томе је важну улогу имао западни 

46  Видети: Весталд Од Арне, Глобални Хладни рат. Интервенције у Трећем све-
ту и обликовање нашег доба, глава „Сједињене Државе и џихад“, стр. 471-478, 
Архипелаг, Београд, 2008. 

47  О томе: Hećimović Esad, Geribi. Mudžahedini u BiH 1992-1999, глава „Mileni-
jumska pretnja“, стр. 304-314, Dan Graf – SEEMO, Beograd, 2009.

48  Тако, на пример, Мишел Чосудовски указује на западни манир брзог истицања 
одговорности Исламске државе (ИСИЛ) за терористичке акте, уз истовремено 
прећуткивање улоге Турске и Саудијске Арабије у подршци ИСИЛУ: Видети: 
Чосудовски Мишел, „Терористички напад у Бриселу – Гладио Б“, интервју 
Биљана Ђоровић, месечник Геополитика, април 2016, стр. 25.  
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војни савез НАТО.49 Најбољу илустрацију за друштвено и 
политичко пропадање у предмодерни бездан политизоване 
квазирелигије пружа хаотична ситуација у Либији у којој 
власт покушавају да остваре многобројне интересне групе, 
кланови, племена и савези племена.50 У таквим околности-
ма средњекласни слојеви који су имали извесне изгледе на 
развој и омасовљење, у деградираним и реколонизованим 
арапским земљама су под неиздрживим притисцима осуђе-
ни на узмицање, расељавање у околне земље и, најзад или 
најпре, исељавање у Европу.

У борби за превласт на одређеним територијама су се 
на верској матрици сунитско/шиитских подела, раздора и 
омраза, намножиле групе и фракције које делују самостално 
или у краткотрајним, нејасним и променљивим савезима.51 
Настала слика односа актера у хаотизованом арапском све-
ту толико је помућена да су само најобавештенији експерти 
кадри да у преплету интереса разазнају ко са ким одиста 
сарађује и ко је са ким у стварном сукобу. Укратко, ситу-
ација у поменутим подручјима наликује старој хобсовској 
сентенци „рата свих против свих“.

Руска војна интервенција у оружане сукобе који већ 
дуго оптерећују Сирију указала је на могуће боље поимање 
заморно сложене ситуације. Енергичним и ефикасним али 
временски ограниченим дејствима против тачно уочених 
противника и одређених непријатељских циљева, руски вој-
ни фактор није се показао само као делекосежни савезник 
Сирије и Ирана, него и као заступник превентивног дело-
вања против могућег непријатеља на сопственим граница-
ма. Уз то, руска војна интервенција је током 2015/16 године 
разголитила скривену природу западне борбе против тзв. 
Исламске државе и тероризма. Пре свега, указала је на неу-
спех америчких вишеструко увезаних дејстава; уједно про-

49  Видети: Харстон Џулијан, „Како је НАТО уништио Либију“, дневник Поли-
тика, 15. новембар 2015, стр. 6. 

50  О томе: Иконић Слободан, „Суноврат увезене демократије“, недељник НИН, 
18. децембар 2014, стр. 56-57. Такође: Вујић Т., „ИД контролише централну 
Либију“, дневник Политика, 18. новембар, 2015, стр. 2.

51  О историјском пореклу подела на сунните и шиите у исламу арапског света, 
видети: Божовић Раде, Ислам и Арапи. Бог и човек, глава „Суннити и шиити: 
Шербе наспрам вина“, стр. 51-81, Народна књига Алфа, Београд, 2007.  



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 1/2016, год ХII vol. 25 стр. 103-146

125

тив Асадовог режима и бораца „Калифата“, као и медијског 
креирања имиџа тзв. умерених побуњеника.

Укидање државних стања арапских земаља и њихово 
превођење у стање хаотичне раздржављености,52 свој крите-
ријум проналази у хегемонијалном циљу који претпоставља 
пуну западну геополитичку доминацију и геоекономску ек-
сплоатацију. Тако су, уосталом, на државним рушевинама 
ирачког, либијског и сиријског режима, и настале зоне не-
виђене корпоративне експлоатације енергената и милитари-
зованог бездржавља, из којих у Европу масовно долазе миг-
ранти невољници, али и терористи обучени по свом избору 
и својој вољи.

Напослетку, зар није реч о блискоисточном, северно-
афричком и средњеазијском исечку из целине динамичног 
реконпоновања глобалне моћи у противреченом раздобљу 
разградње униполаризма и американократије! Пред очима 
се одвија слабаљење монопола једине суприсиле и облико-
вање мултиполаризма, раста више гроздова глобалне моћи 
у постамеричком свету!53

6. Пролазне земље на мигрантским трасама?

Да би се до неких простора дошло кроз понеке се мора 
проћи. Пролазак је физички, кинетички и логички међучлан, 
радња смештена на раздаљини између полазишта и дола-
зишта. Кретање ка циљу одвија се као путовање. Мигранти 
се покрећу, путују. Географија уз помоћ политике одређује 
маршруте. На путу ка одредишним земљама мигранти про-
лазе кроз земље у којима не желе да остану нити да се у 
њима настане. У неометаним мигрантским проласцима су 
садржани краткотрајни мигрантски доласци и одласци. Миг-
рације могу да буду веома заморне и мучне, дуге и транс-
континенталне. Управо то се догађа у овом часу.

52  О америчком становишту трендова државности арапског света, видети: Ки-
синџер Хенри, Светски поредак, глава „Опадање значаја државе“, стр. 116-
119, ЦИД, Подгорица, 2015.  

53  О томе: Emmanuel Todd, Poslije Imperije. Esej o razgradnji američkog sistema, 
глава „Završetak“, стр. 223-228,  BEMUST, Sarajevo, 2004. Такође: Селенте Џе-
ралд, „Америка иде путем пропалих царевина“, стр. 78-83, антологија Геопо-
литика постмодерног света, Геополитика, Београд, 2011. 
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Мигрантске кризе су у већини историјских случајева 
изазване ратовима или неиздрживим економским невоља-
ма. Свака мигрантска криза испољава социјалне, политичке 
и културне премисе утемељене на изразитој демографској 
динамици. Миграције, поготову велике по обухваћеним 
пространствима и масовне броју миграната, такође се ис-
пољавају као пролаз и прелаз, и рекло би се прелазак, у 
дословном значењу усмереног кретања и циљане промене 
места обитавања у простору.

Савремена мигрантска криза потсетила је Европљане 
и свет на два основна правца уласка у Европу Запада: са 
азијског Блиског истока и севера Африке. Конвенционалним 
географски појмовима исказано, мигранти се у Европу за-
пућују из земаља Магреба (Марко, Алжир, Мауританија), 
Либије и Туниса, и Блиског истока. 

Двоструки, морски и копнени правац миграција ка 
Европи са других континената стари су миленијумима и 
одвијају се од како постоји њено име и европски географски, 
културни и политички појам. Морски правац пролази Сре-
доземним морем, преко кога мигрантски талас запљускује 
обале Шпаније (Иберијски – теснац Гибралтар);Италије 
(Апенински – острво Лампедуза) и; Грчке – (Егејски – број-
на острва и мореузи). Албанија и три јужнословенске земље 
које се пружају дуж источног дела јадранске обале још увек 
нису додирнуте медитеранским мигрантским токовима.

Копнени правац, који се пружа осом која од Солунског 
залива у Егеју, почиње у Грчкој и иде преко Македоније и 
Србије, уливајући се у средњеевропску Мађарску и полубал-
канску Хрватску, много је оптерећенији и значајнији.54 „Бал-
канска рута“ - како је прозвана траса којом најбројније масе 
миграната из правца Турске пролазе ка Средњој и Северној 
Европи – заправо је древни двосмерни пут евро-азијских 
продора и надирања, освајања и запоседања.

54  Француски новинари Деранс и Симон су описали новонастале прилике у гра-
довима дуж балканске мигрантске руте: Евзони у Грчкој, Велес и Лојане у Ма-
кедонији, Прешево, Димитровград, Шид и Суботица у Србији, Света Луција 
у Хрватској, Шентиљ у Словенији и (евентуално) Кафасан у Албанији. Ви-
дети: Derans Žan Arno, Riko Simon, „Nova gvozdena zavesa u Evropi“, наднас-
лов „Крај надања за избеглице на балканској рути“, српско издање Le Monde 
diplomatique, април 2016, стр. 2-3. 
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Показало се да земље са медитеранског обода Европе 
и Балканског полуострва у већини случајева нису коначна 
одредишта миграната. Државне територије тих земаља су 
транзитне чиме се истиче унутаревропска миграциона раз-
лика између земаља коначног пријема и оних које су, више 
или мање, проходна саобраћајница, дакле, земље привре-
меног пријема. Секундарни мигрантски циљ дефинисан је 
као кретање, пролазак или пропутовање кроз земље које се 
налазе на траси кретања, али не и трајни останак у њима. 
Много значајнији примарни и финални циљ је за огромну 
већину миграната доспети у оне земље које су међу мигран-
тима и њиховим организаторима означене као просперитет-
но и трајно боравиште. Тиме, међутим, земље означене као 
привремено и пролазно боравиште нису ништа мање изло-
жене разноврсним притисцима, ризицима и угрожавању.55

Једна од највећих опасности по транзитне земље на 
европском копну је, дакле, да се због појачане контроле, по-
стављених рампи, баријера и жичаних зидова, те дословног 
затварања граница на мигрантским трасама, такве земље не-
вољно преобразе у сабирне земље, популационе резервате на 
просторима „иза лимеса“,56 „депоније“ правно недефиниса-
них придошлица, избегличке кампове, карантине, логоре и 
сл. На тај начин би се транзитни карактер пролазних земља 
изопачио у трајну привременост, можда и за више деценија 
формираних прихватилишта „привремено расељених лица“. 
Показало се, наиме, да су у одсуству међусобног информи-
сања и договарања, ма колико оклевале, транизитне земље 
најзад принуђене на самозаштитне мере ограничавања и 
осујећивања уласка илегалних миграната, њиховог што бр-
жег сабирања и транспорта до излазних пунктова, али и 

55  Као пример бескрупулозног понашања европских политичара према су-
сретљивим транзитним земљама какава је Србија, може да послужи станови-
ште француског политичара Николе Саркозија који је предложио да се миг-
ранти задрже у земљама пролаза. Видети: „БНД: преко Србије у ЕУ стиже 
1,5 милиона избеглица“, поднаслов „Европа ће морати да гради колективне 
избегличке центре. Бивши председник Француске Никола Саркози предлаже 
да се они подижу у Србији и Бугарској“, дневник Информер, 7. септембар, 
2015, стр.7. 

56  Видети: Кнежевић Милош, Европа иза лимеса, глава „Hibris и limes“, стр. 100-
101, Слободна књига, Београд, 2001.  
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спречавања принудног враћања и „добровољног повратка“ 
миграната на места пролаза.

После колико-толиког заустављања и организовања 
стихијних мигрантских токова на европском тлу се ука-
зала додатна опасност по земље транзита на балканској 
рути. Међу новонасталим опасностима је највећа принудно 
враћање мигрантских лица без личних докумената и дефи-
нитивно утврђеног статуса у уске и за дужи боравак непо-
добне међуграничне и међудржавне појасеве, тзв. ничије 
земље. Такви поступци ће највероватније изазвати потребу 
оштријих мера ограничавања и легализације уласка и из-
ласка миграната на државну територију угрожених земаља 
које, на кулминативној тачки  неће искључити ни коорди-
нисану саозаштитну употребу репресивног апарата: војске, 
жандармерије и полиције.

Када је реч о ефектима на положај Србије у мигрант-
ској кризи, усаглашавање и договори о кретању миграната, 
у овом часу, потребни су у погледу заустављања и враћања 
миграната, пре свих, са Мађарском и Хрватском, а у погледу 
уласка миграната са Македонијом и Бугарском. Осим била-
тералних координација и  договора балканских и средњеев-
ропских замаља потребан је и јасан макрорегионални про-
лазни концепт или мигрантска стратегија Балкана, која би 
у целини и детаљима била усклађена са демополитичким 
стратегијама Европске уније и, нарочито, земље вишемили-
онског мигрантског „резервоара“ - Турске. Уколико се то не 
догоди велики део терета мигрантске кризе ће бити сваљен 
на пролазне земље.

7. Турска- земља најмасовнијег прихвата миграната

Неспорно, Турска је као велика, многољудна, привред-
но и војно снажна блискоисточна земља све важнија за оба 
дела Европе: Европске уније и Евроазијске уније. Европа 
Уније је, такође узвратно, веома важна за Турску.57 Мигрант-
ска криза је показала да се као кључни партнер „земаља 

57  О томе: Танасковић Дарко, Велики повратак Турске. Неоосманизам или Исла-
мизам, глава „Турска и Европска унија“, стр. 93-105, Службени гласник, Бео-
град, 2015.  



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 1/2016, год ХII vol. 25 стр. 103-146

129

квинте“, и, нарочито Немачке, на трансконтиненталној сцени 
указује управо Ердоганова Турска.

Чињеница да је Турска једина евроазијска и блискои-
сточна земља са границом према Сирији и ратом опожаре-
ним подручјима, указује колико на старе толико савремене 
животне интересе Анкаре у спољнополитичком проблема-
тизовању и коришћењу мигрантске кризе. Моћно оружје 
Турске, која је пре више деценија прокламовала жељу да 
буде део Европске уније, управо су избеглице које отуда 
притичу у Европу. Блискоисточни мигранти су израсли у 
посебну манипулативну претњу којом Турска дипломатија 
шири маневарски простор у политици према ЕУ. Кључна 
евро-азијска пролазна земља Турска и главна долазна, тј. 
исходишна земља ЕУ Немачка гурнуте су једна ка другој у 
неизбежни преговарачки загрљај. Преговарање се довршило 
потписивањем споразума.58

Неспорно је да је савремена Турска земља у снажном 
геоекономском и геополитичком успону. Према проценама 
сопствених инетреса у садашњости и визијама будућно-
сти, економски и војно све снажнија Турска није се одре-
кла трансконтиненталних и макрорегионалних претензија.59 
Идеолошки фундамент тих визија, саздан на снажним исто-
ријским и геополитичким реминисценцијама, на експанзив-
ном постимперијалном државном плану представља неоос-
манизам.60

Иако је декларативно кемалистички оријентисана се-
куларна земља, савремена Турска није имуна на традицио-

58  Званичну верзију текста турско-европског споразума о мигрантима, видети на 
адреси: http://www.consilium.europa.eu/en/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-
statement/ 

59   О томе: Трифковић Срђа, Сенка џихада. Ислам: догма, историја, амбиција, 
глава „Куда иде Турска?“, стр. 256-262, СКЗ, Београд, 2007.

60  О томе: Танасаковић Дарко, Велики повратак Турске. Неоосманизам или Ис-
ламизам, глава „Појмовно одређење и главне карактеристике неосманизма“, 
стр. 15-29, и Развојне фазе неосманистичког концепта“, стр. 29-52, Службени 
гласник, Београд, 2015. Оно што једни тумачи  прилика виде као опасност 
османизације Балкана други, са историографске и супротне тачке гледишта, 
сагледавају као репресивну деосманизацију. Видети: Банџовић Сафет, Деос-
манизација Балкана и Бошњаци. Ратови и муџахирска прибјежита, глава 
„Између беспућа и наде: Прогони и муџахирски покрет до стварања Републи-
ке Турске“, стр. 411-448, издање аутора, Сарајево, 2013.
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налну исламску компоненту културног и историјског иден-
титета. Штавише, исламизам све више постаје други стуб 
спољне политике савремене Турске.

У противреченим околностима испуњеним сукобима 
између неолибералног и мултиконфесионалног вестернизма 
и нараслог оријенталног исламског фундаментализма, Тур-
ска прилагођава наслеђени кемалистички секуларни модел 
донекле модернизованом верском моделу друштвеног устрој-
ства. Тиме се Турска појављује као најснажнији заступник 
и заштитник избегличких маса муслимана на путу преко 
Балкана ка Европи Уније. Укратко, савремена Турска тежи 
да обнови улогу глобалног исламског лидера.

Турска нема добре и изглађене односе са својим сусе-
дима.61 Осим великих сила, Турска је у колоплету блискои-
стичне и европске мигрантске кризе суочена и са регионал-
ним ривалима какви су у исламском свету пре свих Иран, а 
у арапском свету Египат. Нерешено питање Курда најброј-
нијег блискоисточног народа без сопствене државе, такође, 
дуго и снажно оптерећују Турску која је веома осетљива на 
било какве наговештаје стварања курдске државе која би, 
следећи етнонационално начело, обухватила и неке делове 
турске територије на којима народ Курда представља већи-
ну.62 

Најзад, несавладана и појачана мигрантска криза ста-
вила је Турску у проблематичан положај коришћења повољ-
них прилика за пласирање и учвршћење сопствених наци-
оналних и државних интереса и повратак у традиционалне 
интересне сфере у условима јачања скоро апсолутне пред-
седничке власти Реџепа Таипа Ердогана. Све то указује на 
опасну неизвесност на који начин ће поменути демографски 
и политички процеси одиста да се заврше?

61  Видети: Zalewski Piotr, „How Turkeu went from ’Zero problems’ to ’Zero 
friends’“, Интернет адреса: http://foreignpolicy.com/2013/08/22/how-turkeu-
went-from-zero-problems-to zero- friends/ Приступљено: јануара 2016. 

62  О томе: Кампанини Масимо, Историја Средњег истока, 1798-2006., глава 
„Курдски проблем“, стр. 193, Београд, 2011.
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8. Обновљени комуникациони значај Балкана

Балкан у Европи је поново важан Европи Уније изван 
и изнад Балкана! Простор Балканског полуострва је, макар 
и привремено, обновио стратешку важност за миран живот 
и безбедну судбину Европске уније. У до краја непротума-
ченом историјском процесу Балкан је на демополитички 
начин обновио саобраћајни значај за читаву Европу, ону у 
Унији и ону изван Уније. Други копнени правци, изван оног 
централнобалканског, показали су се као избегаване и мање 
коришћене алтернативе.

До недавно у Европској унији је владао еврофорични 
оптимизам неометаног ширења у географском простору и 
историјском времену. Од недавно се евроинтеграциони про-
цеси не одвијају према замислима планера проширења Уније 
на источне и југоисточне просторе Старог континента. Ев-
ропа је у недостатку историјског даха застала и више се не 
увећава путем ширења Уније. То је Европа која се терито-
ријално, ресурсно и демографски смањује!

Оно што хронотоп Балкана чини важним за Европу 
Уније јесте чињеница аутохотног, што значи унутаревроп-
ски предицираног ислама. Балкански ислам је европски ис-
лам који није плод савремених имиграционих уноса него 
еволутивних историјских околности петовековне исламске 
доминације тим делом Европе, која је окончана почетком 
прошлог века. На Балкану је оријентални ислам створи на-
рочите симбиотичке форме какве не постоје у остатку окци-
денталне Европе. Тај домицилни ислам се по конверзионом 
пореклу, етнонационалној основи, обичајима и традицији, 
свакако, разликује од блискоисточног ислама.

Да би се разумео сусрет муслиманских миграната са 
Балканом као пролазним миграционим простором потребно 
је, дакле, имати у виду и њихов евентуални додир са балкан-
ским и јужнословенски истоверницима. Домицилни балкан-
ски муслимани, за разлику од западноевропских муслимана, 
нису резултат имиграционих процеса већ османске и ото-
манске доминације тим делом Европе. Балкански муслимани 
су срасли са поднебљем Балкана и у различитој мери били 
уклопљени у живот држава на Полуострву. Штавише, током 
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Титове комунистичке владавине у Југославији јужнословен-
ски муслимани су преображени у нацију Муслимана која 
је у постјугословенским приликама преименована у нацију 
Бошњака.

Својатањима балканских и јужнословенских муслима-
на од стране Ердогановог режима евро-азијске Турске, до 
нивоа акутне опасности нарастао је ваневропски исламски 
чинилац.63 У конфузним околностима миграција указала се 
недоумица око кључног субјекта и праваца евроунијског ши-
рења. Шта се и ко се, заправо, шири и интегрише: Европа 
путем европиезовања на Балкану, или Балкан посредством 
деструктивног балаканизовања продире у Европу? Да ли се 
Европа Уније примиче анадолској Турској, тј. предњој Азији 
и конвенционално одређеном Блиском истоку, или географ-
ски Блиски исток искорачује ка Европи „Зеленом трансвер-
залом“ преко Балкана? Да ли је довољан традиционално 
одређени Блиски исток, или се у постмодерној епохи намеће 
бастардна геополитичка сулуета Блиског Блиског истока? 
Много је отворених питања међу којима је и недоумциа у 
којој врсти демополитичког ширења учествују и остварењу 
ког геополитичког циља доприносе ваневропски мигранти 
који, у овом часу, преко Србије на Балкану и другим прав-
цима у великом броју пристижу у Европу?

9. Србија на балканској рути

Унутар граница балканског макро-региона актуелна 
мигрантска криза испољила се на недовољном стабилизова-
ном постјугословенском тлу. Република Србија, која се још 
увек није у потпуности опоравила од траума југословенске 
сецесије, агресије НАТО и ампутације и окупације дела др-
жавне територије у покрајини Косово и Метохија, без своје 
воље је постала саобраћајна позорница за пролазак мигрант-
ских колона ка развијеним и богатијим земљама европског 
Запада.

Због положаја државне територије на средињем или 
средњем Балкану Србија представља копнену саобраћајну 

63  О томе: Танасковић Дарко, Велики повратак Турске. Неоосманизам или 
Исламизам, део „Регионални аспекти неосманизма“, глава „Балкан“, стр. 132-
159, Службени гласник, Београд, 2015.
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пречицу за мигранте који у таласима Грчке и Македоније 
доспевају из Турске. Евентуалне руте преко источног или 
западног Балкана нису толико повољне и до сада су углав-
ном коришћене у изнудици или избегаване. У претходним 
ратним и поратним миграцијама Србија је била источно ис-
ходиште сународнчких маса избеглица са западних српских 
етнонационалних простора. Актуелна мигрантска криза су-
очила је Србију са географском чињеницом да најдужи део 
тзв. балканске руте пролази управо преко њене територије и 
улива се у наредне земље ЕУ: Хрватску и Мађарску. У том 
смислу, Србија је пролазна и последња „међуземља“ нечла-
ница, тј. кандидат за учлањење, за коју, и поред сусретљи-
вости и топлог пријема, мигранти не испољавају уочљив 
интерес настањивања.

Истакнути комуникациони положај Србије на бал-
канским „вратима Европе“ указао је на појачану потребу 
адекватне међуграничне политике спрам ЕУ и других реле-
вантних чинилаца. Српски спољнополитички, дипломатски 
и безбедносни одговор на мигрантски талас био је наглаше-
на логистичка увиђавност за текуће мигрантске невоље и 
усаглашавање са реактивним мерама централних европских 
органа и главне земље пријема Немачке. Претпоставка такве 
политике Србије темељи се на донекле умирујућем сазнању 
да Србија ипак није крајња одредишна него тек привремена 
и пролазна земља која би са своје стране требало да омогући 
неометано доспевање миграната у обећане земље Уније. От-
уда Србија, поред изазова који су долазили од Мађарске и 
Хрватске, али и Аустрије и Чешке, до сада није посезала 
за рестриктивним мерама затварања државних граница за 
мигранте или најстрожим критеријујма за давање азила тра-
жиоцима.

Додатни мотиви толерантног становишта српског ес-
таблишмента према приспелим мигрантима налазе се у 
околности евроинтеграционе политике Србије коју свесрдно 
заступа. У складу са тим, став према мигрантима се схва-
та и као полагање теста спољнополитичке и дипломатске 
оријентације Србије према ЕУ, која ће скоро сигурно бити 
дугорочно суочена са мигрантском кризом. Србија одатле 
максималном предустретљивошћу према пролазним миг-
рантским масама, у овом часу, демонстрира велику пропус-
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ност, сасвим супротно рестриктивним корацима затварања 
граница које су, на пример, предузеле Мађарска, Хрватска, 
Аустрија, Чешка и неке друге земље. На тај начин Србија је 
извесним европским круговима постала узорни пример др-
жаве нечланице која у свему спроводи препоручене мере ЕУ, 
чак и када оне нису у потпуностти доречене или прихваћене 
од свих чланица.

Иако је Србија првенствено схваћена као пролазна 
мигрантска земља, у медијима су се појавила мишљења да 
би и она требало да постане одредишна земља пријема, тј. 
финалног насељавања миграната.64 Аргументи за овакво ре-
дифинисање мигрантског положаја Србије проналазе се у 
узнемирујућој демографској структури и лошим демограф-
ским перспективама земље у наредним деценијама. Шта-
више, размишља се чак и о планском насељавању ванев-
ропских миграната у опустела подручја Србије. Предлози о 
мигрантском попуњавању депопулисаних подручја Европе 
и Србије не темеље се препознатим мулти/националним и 
мулти/државним интересима. На изглед узгредно пласира-
ни у медијима, такви предлози долазе углавном од неуких 
опсервера, привидно и провидно брижних активиста кари-
тативних организација тзв. цивилног сектора и неискусних 
научних почетника.65

Полазишта у исказивању спремности за трајни пријем 
и насељавање миграната у Србији и другде у Европи нала-
зе се у далеким одјецима Поперовог либералног концепта 

64  Једна од првих препорука за трајано насељавање изваневропских миграната 
на државној територији Србије чула се из уста политичке званичнице, повер-
нице за равноправност Бранкице Јанковић која је такву популациону полити-
ку предложила 25. августа 2015. године у једном ТВ наступу.

65  Тако, на пример, докторант у Великој Британији Младен Мрдаљ резолутно 
сматра да Србија може имати сам две стратегије према емигрантима, затва-
рање или отварање. „Затварање намеће ‘опсадни менталитет’, културу страха 
и политику гушења различитости. Друштва која гуше маштовитост и слобо-
ду људског израза труну, јер силом немећу стара решења за нове проблеме. 
Међутим, друштва без јаких уједињујућих осећаја ризикују да их пробелми 
паралишу и поделе. Имигранти јачају национални идентитет домаћина. (...) 
Уколико се кукавички затворимо и спречимо српство да ‘упија’ и задржава 
разне различитости бићемо слаби и крхки пред долазећим светским немири-
ма.“ Мрдаљ Младен, „Зашто су Србији потребне арапске избеглице“, дневник 
Политика, 17. септембар, 2015. 
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отвореног мултиетничког, мултикулутрног и мултконфеси-
оналног друштва, али и у бучном сорошевски интонираном, 
десуверенизујућем и дехристијанизујућем тумачењу. 66 Скоро 
да је непотребно потсећати да је заступање концепта Ђерђа 
Сороша у „решењу“ мигрантске кризе путем масовног и 
„слободног“ усељавања придошлица са других континента, 
с оне стране идеје и идеала интегрисане Европе Европљана,67 
али и Србије као националне државе у европском и балкан-
ском, грађанском и демократском облику.

Посебан проблем у српском и балканском геополитич-
ком и демополитичком контексту Европе представља ситу-
ација на Косову и Метохији. Противправно ампутирана и 
окупирана територија јужне покрајине Републике Србије 
важна је и како у погледу актуелне мигрантске кризе, тако 
и шикане над преосталом српским становништво у енкла-
вама и извоза тероризма и несигурности на друга европ-
ска подручја.68 У тој нестабилној и парадржавној креатури 
у злогуко преплетеним квазидржавним формама Албаниде, 
Исламиде, Натоиде и нарочите Цианиде,69 делује значајан 
број осведочених исламских екстремиста, вехабија, потен-
цијалних и реалних терориста са ратним искустивма из ре-

66  Видети: Soros George, „Rebuilding the Asylum System“, Project Syndicate, sep-
tembar 26, 2015, Интернет адреса: http://www.project-syndicate.org/print/re-
building-refugee-asylum-sistem-by-george-soros-2015-09 Приступљено јануара 
2016.

67  О томе је своје одлучно мишљење дао Сорошев земљак, мађарски лидер 
Виктор Орбан, упозоравајући Европљане да је на делу озбиљан удар на 
Европу коме је потребно пружити организован отпор. Видети: http://www.
nspm.rs/viktor-orban-izbeglička-kriza-je-zavjera-protiv-evrope-koju-finasira-
soros-html Приступљено јануара 2016.  

68  Видети: Трифковић Срђа, Сенка џихада. Ислам: догма, историја, амбиција, 
глава „Косовска веза“, стр. 304-308, СКЗ, Београд, 2007. 

69  Вилијем Ендгал је дао језгровито одређење савременог „Косова“: „Косово је 
вештачка креација ЦИА, која је тренирала нарко-босове попут Хашима Тачија 
и дозволила им да испред мафије управљају Косовом и да од њега направе 
Меку за трговину органима и проток дроге. Косово је данас оно што се назива 
нарко-демократијом и не постоје ни назнаке праве демократије, али то не сме-
та Вашингтону јер Тачи зависи од њих. Они га контролишу. Решење би могло 
да буде затварање транзитних путева дроге који би могли да прођу кроз Ср-
бију. Тиме би се запушили мафијашки извори новца.“ Ендгал Вилијем, „По-
топ прети Немачкој“, интервјуер Марко Прелевић, Недељник, 27. јун 2012, 
стр. 31.  
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гионалних и глобалних конфликта. Исламски екстремизам 
међу Албанцима помаган је најиздашније од исламистичких 
фундаменталиста и екстремиста, нарочито Саудијске Ара-
бије.70 Кратко и јасно дијагностификовано: савремена тзв. 
Republica Kosova је нелечено малигно жариште и извозник 
фанатизованих џихадиста.71

Напослетку, поменуто је да је овдашњи ослонац за по-
зитивно емпатични став према долазним  и пролазним миг-
рантима заснован на памћењу мигрантске судбине властите 
нације у скорашњој и дубљој прошлости. С друге стране, 
изостанак проницљивијих критичких анализа мигрантске 
кризе дугује се извесном, може се рећи прагматичном ау-
толимитарању мешања Србије у континенталне и светске 
послове, у складу са њеним реалним моћима и утицајем.

Уместо закључка: садејство сила шест Г

Напослетку, запитајмо се на шта указује, шта значи и 
какав друштвени, историјски, политички и људски смисао 
за ЕУ као наглашени део Европе и европску Србију, има ак-
туелна миграциона криза? Миграциона криза једна од више 
сустичућих криза у кризном склопу савремене Европе, пре 
свега оног дела који је политички и правно конституисан 
на простору Европске уније. Секвенционе, сегментарне и 
компонентне кризе појачавајућим и мулитидимензионалним 
дејством обликују целину унутрашње кризе Европске уније. 
У претходним поглављима поменуте су неке димензије у по-
гледу узрочно-последичних односа мигрантске кризе. Реч је 
о низу преплетених димензија међу којима су најзначајније: 
1) Временска, историјска - хронополитичка; 2) просторна, 
територијална – геополитичка; 3) људска, популациона, де-

70  О томе: Gal Karlota, „Ekstremizam sa arapskom podrškom na Kosovu“, поднас-
лов „Saudijski novac usađuje konzervativni islam u nekada tolerantno društvo“, 
The New York Times. International Report, српско издање Недељник бр. 9, јун 
2016, стр. 6-7. 

71  Видети: Елзесер Јирген, Како је џихад стигао на Балкан, Свети ратници и 
тајне службе на Балкану, глава „Црна рупа Албанија“, стр. 116-121, такође 
„Црни орао, зелене заставе. Изасланици Бин Ладена и Била Клинтона на Ко-
сову и Метохији“, стр. 127-131, „УЧК и Ал Каида“, стр. 132-135, Јасен, Бео-
град, 2005.
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мографска – демополитичка; 4) привредна, економска – гео-
економска; 5) културна, религијска, духовна – геокултурна, 
и; 6) медијска – геоинформативна.

Уважавајући специфична својства аритмичног историј-
ског времена и политички подељених простора – хронопо-
литике и геополитике – интерпретацију мигрантске кризе 
могуће је усмерити и ка другим, такође, важним димензија-
ма њеног испољавања у какве, како је речено, спадају: гео-
економија, геодемографија, геокултура и геоинформатика.72 
Уколико се побројане димензије мигрантске кризе интер-
претирију интерактивно, разумевање комплексног кризног 
догађаја се употпуњава. Осмишљени просторни рефлекси 
догађаја сачињавају Гео-шест формулу у којој су садржане 
и битне димензије актуелне мигрантске кризе. Изражено у 
духу постмодерног времена, склоног нумерици и акроними-
ма, могло би се рећи да је на делу дејство сила Г 6.

***

За разлику од многих унутраевропских конфликтних 
дешавања претоходних деценија, која су изазивала на изглед 
узгредне интерне и локалне миграције, и поводом којих је 
реактуализован значај нераскидивог односа политике и про-
стора кроз валидну геополитичку анализу, актуелна мигра-
циона криза је у први план је истурила одсутна демографска 
питања и њихову нераскидиву повезаност са светом поли-
тике.

Текућа временска секвенца покретања становништва 
са суседних континената ка Европи са високим степеном 
вероватноће указује на почетак дуже епохе масовних транс-
континенталних миграција. Опажени и тумачени простори 
кретања миграната реафирмишу интерпретативни креди-
билитет геополитике. Одатле уз хронополитичка и геопо-
литичка сагледавања у прави план тумачења и разумевања 

72  О суштински важном односу политике, тј. геополитике и економије у облику 
геоекономије, видети: Дугин Александар, Геополитика постмодерне. Доба 
нових империја. Осврти на геополитику 21. века, глава „У каквом су саодносу 
геополитика и привреда?“, стр. 158-172, „Преводилачака радионица Росић“ - 
„Никола Пашић“, Београд, 2009.  



Милош Кнежевић МИГРАНТСКА КРИЗА У ФОКУСУ ...

138

доспева управо демографија у њеном интензивно политички 
условљеном, тј. „политизованом“ облику демополитике. 

Рационалан и систематичан, политиколошки модус 
сагледавања политичке условности демографских токова 
отклања бојазан произвољног и ненаучног приступа. Поли-
тички фактор је у миграцијама скоро увек приметан, а у 
одређеним историјским случајевима и доминантан. Невољ-
не и масовне ратне миграције становништва су, наиме, по-
литички изазиване, усмераване и обликоване, па је стога у 
њиховом  тумачењу и разумевању неминовна примена ком-
бинованог политиколошког и демографског метода. Управо 
је актуелна троконтинентална миграциона криза показала 
нужност дубљег политиколошког уплива у демографију и 
разматрање статичног и динамичног односа у покретима 
становништва на полазним, пролазним и долазним просто-
рима.

Напослетку, миграциона криза је оснажила научну 
потребу разумевања запретеног односа људског фактора и 
политички, то јест државно дефинисаних територија пре-
ко којих се крећу и на којима желе да се не селе. Одатле 
је потребно је рећи да се тек методичним уважавањем на-
ведених димензија и узрока комплексне мигрантске кризе 
може остварити потпунији увид и дубље разумевање њених 
можда изненађујућих форми и перспектива у односу на чи-
таву Европу и посебно Европску унију као њен делимично 
интегрисани део.
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Milos Knezevic

THE MIGRANT CRISIS IN THE FOCUS OF 
DEMO-POLITICS

The European Union Facing the Challenge of 
Demographic Change

Resume

However much people may become accustomed to living 
under crises, the human desire to attain a state of anti-crisis 
and prosperity is inextinguishable. The crisis is biting away 
at personal and social ideals; crises are a sobering corrective 
mechanism of utopianism, the confl icting feature of contemporary 
global relations. The global crisis, planetary crises agents and 
the “importation of crisis” from non-European regions may be 
viewed from a distance, as a phenomenon of external crises 
that are “encircling” Europe in its entirety, and especially the 
European Union. The existing forms of the European multi-crises 
point to dimensions of internal crises, which in the constant 
dialectics of internal and external discernment of phenomena, 
manifest themselves as primary. At the same time and with no 
less force there also act external causes, thus the European 
migrant crisis manifests itself through two, certainly interacting, 
but under analysis, suffi ciently separated dimensions of external 
and internal disturbances.

The current migrant crisis is a special example of the 
expanding global crisis with concluding internal-European 
effects.  In the global migrant crisis, Europe is participating as 
an active subject and suffering object, in both of its geopolitical 
and geo-economic aggregate parts: The European Union 
and Euro-Asian Union. However, the current migrant crisis 
encompasses also European countries from outside of the union 
“remainder”, or countries and peoples that are taking the “third 
way”, countries that are undoubtedly European, despite the fact 
that they are not politically and militarily integrated within it. 
Among these countries is Serbia!
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The migration crisis has erupted in all its force during a 
period of the recession of European economies brought about 
by consecutive economic and fi nancial crises in 2008 and 2011. 
The severe debt crisis of Greece and the open armed confl ict in 
the Ukraine have come to burden the crisis environment in which 
the Union has found itself in the second decade of this century. 
This confl ict had given rise to a far-reaching crisis in Russian-
Euro Union and Euro-American relations. The dangers posed 
by multiplied terrorist threats and increased terrorist strikes 
in countries of the EU, also, are what very strongly mark the 
current European crisis.  And last, the deep structural crisis 
and crisis of strategies, visions and ideals of the Union have a 
bearing on the so-far unseen increase in criticism of Brussels’’ 
institutions, the rise of Euro-skepticism and Euro-nihilism, and 
the open tendency of all the more citizens of certain member 
states – for example Great Britain and Greece – to leave the 
membership of the Union.

Sequential, segmentary and component crises that are on the 
constant increase and the existing multi-dimensional effects are 
factors shaping the entirety of the internal crisis of the European 
Union. Scientifi c researchers are directed to the investigation of 
diverse crisis deformations and specifi c dimensions in which the 
current migrant crisis is manifested. In this work there have been 
mentioned certain dimensions of cause-effect relations of the 
migrant crisis in Europe and in general. We are here referring to 
the intertwining of dimensions among which are discernible the 
following: 1) Temporal, historical -- chronopolitical; 2) Spatial, 
territorial –geopolitical; 3) Humane, populational, demographic 
– demopolitical; 4) Economic, economic – geo-economic; 5) 
Cultural, religious, spiritual – geo-cultural; and 6) Media – geo-
informational.

The phenomenology of this migrant crisis (that is not 
diminishing in the least) offers a plethora of possibilities for 
multi-disciplinary interpretations. The current tri-continental 
migration crisis has exhibited the necessity of politicological 
bearing on demography and the analysis of the movement of 
populations within the starting and transitory, territories and 
territories of arrival, methods and categories of demopolitics 
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(demographic policy).  The migration crisis has strengthened 
the scientifi c need for understanding the complex relationship of 
the human factor and territories across which the migrants are 
moving and on which they wish to settle. In conclusion, it should 
be stated that only with the methodic acceptance and recognition 
of the aforementioned dimensions and causes of the complex 
migrant crisis is it possible to attain a fuller understanding of 
its forms and prospects in relation to the whole of Europe and 
especially of the European Union as its only slightly integrated 
part.
Keywords:  migrant crisis, war in Syria, war migrations, 

demopolitics, integration, Serbia, Europe, islamic 
terrorism, European Union.73 

*  Овај рад је примљен 1. марта 2016. године, а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 23. маја 2016. године..
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Прегледни рад

Зоран Милошевић 1

*

КО ЈЕ ИСПЛАНИРАО ПРЕСЕЉАВАЊЕ 
ИЗБЕГЛИЦА СА БЛИСКОГ ИСТОКА У 

ЕВРОПСКУ УНИЈУ?2

**

Сажетак

У раду се пре свега методом анализе долази до по-
датака о субјектима који су испланирали пресељавање ве-
ликог броја становника Блиског истока, Севера Африке и 
Централне Азије у Европску унију.

Аутор је дошао до закључка да су одговорни за избе-
гличку кризу пре свега САД, Европска унија и НАТО, које су 
извеле неколико војних агресија (Ирак, Авганистан, Либија 
и Сирија) дестабилизујући регион Блиског истока, а потом 
и додатним организовањем тзв. Арапског пролећа, чиме су 
проширио број дестабилизованих држава, што је све зајед-
но довело до појаве избеглица.

Све је урађено у интересу транснационалних корпора-
ција (међу којима су најутицајнији Bayer, Shell, BP, Daimler 
Chrysler, Ericsson, Nestlé, Nokia, Petrofi na, Renault, Siemens, 
Solvay, Totali Unilever). Заправо, ове компаније су и финан-
сирале долазак избеглица, којима је потребна радна снага у 
Европи, 75 милиона нових људи, али и у интересу глобали-
затора, који преко избеглица и тзв. мелтинг пота (мешања 

* Редовни професор теоријске социологије, научни саветник
**  Рад је настао у оквиру научног пројекта „Демократски и национални капаци-

тети политичких институција Србије у процесу међународних интеграција“ 
(179009), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког раз-
воја Републике Србије.
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раса), покушавају да створе нову европску нацију. При чему 
постоји и снажан елемент медијске и политичке пропаганде 
и манипулације светским јавним мњењем, којем се послала 
порука управо преко овог елемента драме избеглиштва – да 
је Европска унија престижна територија за живот људи.
Кључне речи:  Избеглице, Блиски исток, ислам, Европска 

унија, геополитика, транснационалне корпо-
рације, глобализација, идентитет, економија

И била је избегличка криза. Када су се емоције охлади-
ле, можемо да анализирамо и кажемо шта је истина по овом 
питању. Захваљујући медијима избегличка криза је деловала 
шокантно, запањујуће... Захваљујући науци избегличка кри-
за, са аспекта обичног човека, делује трагично, јер ако по-
слушамо савет Патрика Џ. Бјукенена, који је скратио муке и 
одговорио на бројна питања предлогом да одговор чему води 
имигрантска криза потражимо код америчких Индијанаца.1

1. Избеглице – најизговаранија реч 2015. године
Према избору Друштва немачког језика (Gesellschaft 

für deutsche Sprache, GfdS),2избеглица – је реч 2015. године. 
Очигледно с правом, јер Европа преживљава највећу избе-
гличку кризу од времена Другог светског рата. Новости о 
избеглицама који «нападају» границе Европске уније током 
2015. године биле су централне у свим медијима и интерне-
ту.3 Избегличка криза је, наравно, актуелизовала социјално-
економска и културно-историјска питања.

Стручњаци наводе четири основне маршруте пребаци-
вања избеглица у Европску унију.

 – Западно-средоземноморски (преко Шпаније);
 – Централно-средоземноморски (преко Италије);
 – Источно-средоземноморски (преко Грчке и Бугарске);
 – Западно-балкански (преко Мађарске и Словеније).

1  Николай Стариков, Кто спланировал потоки беженцев в Европу,http://politi-
kus.ru/articles/62654-kto-splaniroval-potoki-bezhencev-v-evropu.html

2  Миграционный кризис обернулся эпидемией изнасилований,http://www.
pravda.ru/world/europe/european/30-12-2015/1286771-migrant-0/

3  Миграционный кризис в ракурсе сокращения населения в Европе, http://mus-
limpolitic.ru/2015/12/migratsionnyj-krizis-v-rakurse-sokrashheniya-naseleniya-v-
evrope/
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Мапа бр. 1: Земље и путеви одакле долазе избеглице

Мапа бр. 2: Балканска маршута кретања избеглица
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Мапа бр. 3: Број избеглица у појединим државама Блиског
 истока и севера Африке

Почетак или узрок имигрантске кризе свакако треба 
тражити у агресији САД на Ирак, Авганистан, Либију и Си-
рију, али и у неправедности глобалног економског и социјал-
ног система. Познато је да међу избеглицама које долазе у 
Европску унију нису све ратне, већ има и економских из-
беглица. Но, неспорно је да је америчка агресија на до тада 
стабилне државе, од којих је Либија имала најправеднији 
социјални поредак, довела је до појаве избеглица на Бли-
ском истоку. Затим је уследило тзв. Арапско пролеће, које 
додатно дестабилизовало неколико држава. За све избеглице 
су отворени избеглички центри, највише у Турској, које си 
издржавале Уједињене нације. Тако размишља и гувернер 
Баварске, Хорст Зехофер, који је оптужио САД да стоје иза 
избегличке кризе.4 Но, постоје и другачија мишљења – пре 
свега да су избеглице оружје глобализације, као и да иза 
свега стоје моћне транснационалне корпорације и њихови 
интереси.
4  Guverner Bavarske optužio SAD za izbjegličku krizu, http://pressrs.ba/info/globus/

guverner-bavarske-optuzio-sad-za-izbjeglicku-krizu-03-01-2016
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1. Улога транснационалних корпорација
Преокрет по питању избеглица је настао почетком 

2015. године, када су Уједињене нације, које су се бринуле о 
избегличким центрима, значајно умањиле финансијска сред-
ства, пошто су главни донатори САД и неке државе Персиј-
ског залива престале да финансирају њихово издржавање. 
Истовремено, избеглицама су преко друштвених мрежа5 
стизале поруке да у Немачкој, односно државама Европске 
уније, траже раднике. Потом су стигле и понуде да ко кре-
не на пут преко Вестерн униона добија око 5.000 долара 
за трошкове пута. Потом се невероватан број избеглица из 
Блиског истока, севера Африке и централне Азије покренуо 
пут Европске уније – морем и копном. 

То је одмах изазвало у јавности  питање ко је то пла-
нирао, чиме се одмах као одговор одстранила спонтаност.6 
Можда је питање изазвало и сазнање да избеглице крећу на 
пут „на зов“ твитера и фејсбука, преко којих одређене ком-
паније из Велике Британије и САД објављују позиве, у име 
Немаца. Истраживачима Велике Британије је „упало у очи“ 
и да се инфраструктура за пресељење савршено организује, 
од превоза до финансија. Избеглице имају скупе телефоне, 
али и новац за таксије не одређеним деоницама. Показало се 
и да су западни банкари знали куда се крећу избеглице, те 
су отварали „филијале“ својих банака дуж маршрута којим 
су се кретале избеглице.7

5  Фејсбук се користи не само за подстицај избеглица да иду у Европу, него и за 
њихово праћење, куда се крећу и са ким се дописију. Наиме, фејсбук, као и 
друге друштвене мреже, обилују мноштвом података и миграцијама градског 
становништва. Информације остављају сами корисници профила. Прво, реги-
страција профила обавља се у земљи рођења, а свако отварање профила ван 
матичне државе оставља податак о томе. Не тако давно група FacebookDataS-
cience објавила је резултате занимљиве анализе, која ниси назив „Путеви коор-
динисане миграције“. За истраживаче је крајње интересантно, па и очаравјуће, 
како на први поглед безначајне информације у друштвеним мрежама могу 
много да кажу о миграцији. Стручњаци фејсбука, наравно, проучавају ове ин-
формације и пишу занимљиве студије, које нису доступне широкој публици, 
већ само западној елити. На овај начин не само да добијају податке о мигра-
ционим кретањима, већ се могу радити и поуздане прогнозе по овом питању. 
Види: Emily Badger, Facebook Is Using Your Profi le to Track Global Urban Mi-
gration Trends, The Atlantic Cities, 31/12/2013

6  Николай Стариков, Кто спланировал потоки беженцев в Европу,http://politi-
kus.ru/articles/62654-kto-splaniroval-potoki-bezhencev-v-evropu.html

7  Петер Хайзенко, WesternUnion и спланированная логистика миграционных 
потоков, http://www.anderweltonline.com (7 ноября 2015 года)
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По питању финансија веома су интересантне информа-
ције из Бугарске, где је Western Union отворио већи број фи-
лијала за уплате на турско-бугарској граници. Интересант-
но је, да до појаве избеглица у Бугарској није било Вестрx 
униона на турско-бугарској граници. Систем Вестерн унион 
преноси новац на било коју тачку планете. Пошиљалац до-
бија код који СМС-ом шаље примаоцу, а овај, без обзира 
где се она налази, може подићи новац. Потребно је само да 
има испостава Вестер униона. За ову услугу Вестерн унион 
узима пет одсто од суме.

Сва прича око Вестерн униона значи да су амерички 
финансијски кругови имали информације о томе да ће усе-
лити пресељене становника са Блиског истока и других не-
стабилних региона) у Европску унију. Питање, дакле, гласи 
како су банкари знали куда ће се кретати избеглице?

Ако посматрамо европске медије видимо да имају 
позитиван однос према мигрантима:прво, сама жеља тих 
људи да се населе на територији Европске уније даје осећај 
престижа постојећем становништву и посебно елити (а што 
медији вешто подстичу). Да би се дочепали Уније људи ри-
зикују живот, а у изјавама миграната види се да сматрају 
живот у Европи бољим од онога који су водили у старој 
отаџбини или у другим државама ван овог подручја. Другим 
речима, медији у извештавању око миграција пропагирају 
управо овај елемент драме – Европска унија је престижна 
територија за живот људи, па би сви требало да буду по-
носни због те чињенице. Други плус миграције је што пре-
усмерава етничку нетрпељивост европских народа ка миг-
рантима. Треће, мигранти се посматрају као јефтина радна 
снага. Међу мигрантима је мало старих и болесних. Ради 
се о младим и здравим људима, а стиче се утисак из ме-
дијских извештаја да није проблем што су мало или недо-
вољно квалификовани, јер се могу квалификовати уколико 
желе за неки посао. Четврто, рат ће се на Блиском истоку 
завршити и део миграната ће се вратити у отаџбину зау-
зимајући високе дужности у привреди и државном апара-
ту, што је одлична прилика Западу да створи мрежу својих 
агената. Пето, мигранти нису тако опасни заУнију, како се 
у први мах чини и није било „завере“ Сороша и дружине 
за уништавање беле расе. Шесто, важна је радна снага која 
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је обесправљена и ради будзашто, при чему их друштво не 
сажаљева. Насупрот, боји их се и радује се њиховој беди. 
Другим речима, одлична прилика да се заради, а нове рад-
нике треба искористи и одбацити! 

За професорицу руског универзитета Ломоносов, Олгу 
Четверикову, садашња најезда миграната из исламских зе-
маља ка Старом континенту, није случајна, а повезана је 
са европском елитом. Ту најважнију улогу игра Округли 
сто европских индустријалаца или Европски округли сто 
(ЕРТ)8, основан 1983. године, који уједињује представнике 
45 најкрупнијих корпорација Европе9 међу којима су нају-
тицајнији Bayer, Shell, BP, Daimler Chrysler, Ericsson, Nestlé, 
Nokia, Petrofi na, Renault, Siemens, Solvay, Totali Unilever, чији 
власници редовно присуствују и састанцима Билдербершког 
клуба. На челу Европског округлог стола данас је Лејф Јо-
хансон, председник савета директора шведске компаније 
Ериксон. Заправо, ове компаније су и финансирале долазак 
избеглица.10

2. Избеглице и глобализација

Све је повезано и са идејама оснивача Паневропског са-
веза, идеолога уједињене Европе, Р. Н. Куденхове-Калергија 
(1894–1972), кога називају „духовни отац Европске уније». 

8  ЕРТ представља једну од најбитнијих група притисака која има одлучујући 
утицај на највише политичаре и која обезбеђује стратешку алијансу између 
крупног бизниса и Европске комисије.Главни задатак ЕРТ-а је промена на-
чина управљања интересима крупног бизниса, уз формирање јединственог 
центра који ће доносити одлуке.

9  Види: Зоран Милошевић, «Транснационалне корпорације и држава», у збор-
нику: (Дез)интеграција држава и идентитет, (Дез)интеграција држава и 
национални идентитет на почетку 21. века, приредили: Зоран Милошевић/
Живојин Ђурић, Институт за политичке студије, Београд, 2014, стр. 101–114.; 
Упор.: Зоран Милошевић, Будућност националне државе, ЈУ Народна и уни-
верзитетска библиотека Републике Српске, Бања Лука, 2014, стр. 13 и 27.; 
Игор Андрушкевич, «Дегенерација државе у савременој цивилизацији», у 
зборнику: Где ти је држава, Каине?, приредио: Зоран Милошевић, Центар 
академске речи, Шабац, 2015, стр. 36–50.; Срђан Перишић, «Крај модерног 
суверенитета и државе», у зборнику: Где ти је држава, Каине?, приредио: 
Зоран Милошевић, Центар академске речи, Шабац, 2015, стр. 51–66.

10  Ольга Четверикова, «Миграционный  кризис» в Европе и его заказчики, http://
prytkovalexey.org/2015/09/20/200920151801/
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Његови радови („Пан-Европа“, „Борба за Пан-Европу“), на-
писани двадесетих година 20. века, познати су и сматрају 
се за манифест изградње Европе. У њима су дати циљеви 
и задаци формирања Европе, који се нису променили ни у 
наше време. Међу те циљеве спада и формирање јединстве-
не „европске нације“. Сматрајући да је издвајање нације на 
бази крвног сродства потпуно нетачно, Куденхове-Калерги је 
том сродству супротстављао сродство по духу, издвајајући 
јединствену „европску нацију“ као духовно заједништво које 
поседује заједничке духовне учитеље. Како би се решили 
национални проблеми он је предлагао да се нација одвоји 
од државе тако, да националност за појединца постане лич-
на ствар. А пошто ће питање држављанства у том случају 
постати другостепено, то ће довести до решавања питања 
о државним границама: „Постоји само један радикални на-
чин да се европско питање о границама реши праведно и 
на дуг период, а то је пут који се не назива пренос граница, 
већ њихова ликвидација“.11Међутим, то је само горњи слој 
паневропског пројекта. Своје схватање крајњих резултата 
перестројке Европе Куденхове-Калерги је изложио у књизи 
„Практични идеализам“ (1925), издатој у малом броју при-
мерака, у којој је описао будућност Европе тако што је по-
казао како ће изгледати „европска нација“.

Избеглице су, према неким мишљењима, оружје глоба-
лизације.12 Наиме, постоји хипотеза да је од самог почетка од 
ствараоца Европске уније замишљено да се униште европске 
нације и створи нова, мешана раса, са знатно нижим инте-
лектуалним потенцијалом од данашњих Европљана. Та раса 
била би лишена своје културе. У свему томе учествују владе 
европских држава.13 Другим речима, избеглице са Блиског 
истока, севера Африке и Централне Азије су намерно дове-
дене да „убију“ европске народе. Потврду ове тезе аутори 
су нашли у прогону свих оних, ради се о Немачкој, који 
су против прихвата избеглица. Као казну власти примењују 
одузимање права на родитељство (уколико имају децу, коју, 

11 Исто.
12  Игорь Друзь, Мигранты – орудие глобалистов, http://www.segodnia.ru/

content/167471
13 Исто.
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потом, дају у државне иснтитуције на даљу бригу). Управо 
асоцијација правника Немачке (Deutscher Anwaltverein) саве-
товала је децу да помогну родитељима да сакрију мишљења 
изнесена на друштвеним мрежама о неслагању са прихватом 
избеглица, јер прети одузимање деце.14

3. Европа без свог становништва

Садашњу избегличку «револуцију» многи истражива-
чи називају «демографска катастрофа», обзиром да је Европа 
прекинула обнављање свог становништва. До 2050. године, 
не узимајући у обзир имиграцију, уместо садашњих 728 ми-
лиона Европљана на континенту ће бити њих 600 милиона, 
што је једнако губитку становништва који данас живи у Не-
мачкој, Пољској, Данској, Норвешкој, Шведској и Финској 
заједно.Толико умањење броја становника је у Европи било 
само за време епидемије куге 1347 – 1352.

Посебно је озбиљна ситуација у Немачкој (до 2050. го-
дине број становника може да се смањи са 82 на 59 милиона 
људи), као и у Литванији, Мађарској и Португалији.

У земљама у којима је наталитет релативно висок 
(Велика Британија, Француска, Шведска), он се обезбеђује 
углавном захваљујући муслиманима. Како је отворено при-
знао некадашњи директор одељења за Русију и Заједницу 
Независних Држава Немачког савета за спољну политику А. 
Рар: „…Ми смо на раскрсници, и тешко је рећи где ће нас 
то довести… Да, може да се каже да бела раса15 одумире… 
Отворено о томе дискутовати за сада је мало компликовано, 
зато што постоји бирачко тело…».

Немачка канцеларка Ангела Меркел изјавила је да 
је њена држава спремна да прими око милион избеглица. 
Остали немачки политичари такође подржавају мигранте, 

14 Исто.
15  Ово актуелизује учење Лудвига Гумпловича (1838-1909), аустријског социо-

лога и филозофа права, пољског порекла. Наиме, Гумплович се у својој спе-
цифичној варијанти социјалног дарвинизма супротставио Спенсеровој соци-
ологији радикализујући значај биолошког елемента у друштву, тврдећи да су 
раса и борба различитих раса основни покретач друштвених кретања. Види: 
Зоран Милошевић, Увод у социологију, Слобомир П Универзитет, Бијељина, 
2009, стр. 37.
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јер им је потребна радна снага. Према мишљењу експерата 
2050. године број становника Европске уније смањиће се за 
више од 120 милиона. Тренутно у неким државама ЕУ удео 
странаца у радној снази већ износи 25 одсто.

При томе „Миграциона криза“ показује одређена пра-
вила: западноевропске државе стимулишу долазак не «фи-
зичких радника, већ квалификоване радне снаге». Ово је 
потврдио и вицеканцелар Немачке, Зигмар Габриел, који је 
пред посланицима немачког парламента рекао: „Ако нам 
пође за руком да оне који долазе код нас оставимо да раде, 
онда смо ми решили једну од основних проблема наше 
економије – недостатак квалификоване радне снаге“. Да је 
тако потврђује и писање британског недељника “The Times“, 
октобра 2015. године, који је отворио је тему о депортацији 
избеглица које нису добили статус избеглица, а разлог је 
недовољна квалификованост или одсуство жеље да раде.16 
На удару су, пре свега, тзв. економске избеглице из Нигерије 
и Етиопије. Предвиђа се да ће више од 400.000 људи бити 
враћено.

Политичка немоћ у наведеном питању чини да Европ-
ска унија постаје неспособна да сачува социјалну равноте-
жу: врло брзо ће се појавити невероватно јака потреба за 
радним рукама, а то ће утицати на одржавање система со-
цијалне заштите.

За сада у Европи још раде оне генерације које су рође-
не у време демографског бума после Другог светског рата, 
али када они оду у пензију све ће се из корена промени-
ти. Зато грозничави поступци европских политичара који 
се односе на продужење пензијског стажа, преиспитивања 
шема за подршку инвалидима, итд. у ствари имају везе са 
покушајем да се колико год је то могуће задржи садашњи 
пад, после кога ће уследити потпуна пропаст високог нивоа 
социјалних стандарда и потрошње.

То може да успори све јачи доток имиграната. Али, 
како је још почетком 2000. године наведено у једном тајном 
извештају француске владе, у ЕУ не постоји алтернатива 

16   Bruno Waterfi eld, „Secret EU plan to throw out thousands of migrants“, The Times, 
07/10/2015 
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за позивање 75 милиона миграната. То је цена очувања Ев-
ропске уније. Француски експерти су признавали да ће то 
створити врло озбиљне проблеме у будућности, у расном 
друштву-хибриду.

Нелегални мигранти који према подацима МОР-а чине 
1/3 свих међународних миграната представљају многоброј-
ни и практично неконтролисани сегмент светског тржишта 
рада. Они су углавном запослени у ситном или у сивом 
сектору економије, чије се сразмере сваког дана повећавају. 
Европска комисија процењује да у појединим европским зе-
мљама тај сектор обезбеђује између 8 и 30% БДП-а, а у самој 
Европи укупно 20%.

Овај егзодус, за професора београдског Факултета по-
литичких наука, Мирољуба Јевтића, у ствари, није егзодус 
него реализација уговора женидбено-удадбених агенција, 
које доводе мужеве, и завода за запошљавање који доводе 
гробаре и неговатељице.17И заиста, ако се погледа статисти-
ка ова мисао се потврђује. Избеглице које су дошле у Европ-
ску унију 2014. године су мушкарци (око 72 одсто, 13 одсто 
су жене и 15 одсто су деца). Ова статистика се може пренети 
и на поједине државе. Тако је у Немачку, а према подацима 
Федералног Завода за статистику (Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge, BAMF), пристигло 71,5 одсто мушкараца 
старости од 18 до  25 година било је 77,5 одсто. Статистика 
за 2015. годину није још урађена.18

17  Мирољуб Јевтић, Избегличка криза и религија, http://evroazijainfo.in.rs; http://
borbazaveru.info/content/view/8302/33/; Упор.: Зоран Милошевић, «Наставак 
историје другим средствима», Печат, бр. 402, 31. децембар 2015, стр. 36.

18  Ольга Четверикова, «Миграционный  кризис» в Европе и его заказчики, http://
prytkovalexey.org/2015/09/20/200920151801/
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Zoran Milosevic

WHO PLANNED CURRENT RESETTLEMENT OF 
REFUGEES FROM THE NEAR EAST INTO THE 

EUROPEAN UNION?

Resume

According the the choice of the Society for German 
Language (Gesellschaft für deutsche Sprache, GfdS), a word 
„refugee“ is the word of 2015. It seems that it has been rightly 
selected as such, considering the fact that from the year 2015 
Europe has entered a biggest refugee crisis since the period of 
the Second World War. The news regarding the refugees who 
„attacked“ borders of the European Union during 2015 were 
the main ones in all media, Internet included. The refugee crisis 
in question has certainly actualized various socio-economic and 
cultural-historical issues.

Experts for the crisis underlined that there are four basic 
roads for the arrival of the refugees into the European Union: 

Western -Mediterranean sea route (via Spain)



Зоран Милошевић КО ЈЕ ИСПЛАНИРАО ПРЕСЕЉАВАЊЕ ...

160

Central - Mediterranean sea route (via Italy)
Eastern – Mediterranean sea route (via Greece and 

Bulgaria)
Western – Balkan Penninsula route (via Hungary and 

Slovenia).
It is certain that the beginning of this immigrant crisis, 

or the cause of it for that matter, is an aggression assault of 
the United States on Iraq, Afghanistan, Libya and Syria, and 
also the injustice of global economic and social system. It is 
a wellknown fact that among the refugees coming into the 
European Union there are not only the war refugees, but also 
so-called economic refugees. However, there is no doubt that this 
current phenomena of the Near Eastern refugees had appeared 
following the aggressive asault of the United States of America 
on these abovementioned states. These states used to be stable 
states prior to this assault, and in particular Libya used to have 
the fairest social order among them. This assault was followed by 
so-called „Arab Spring“ which additionally destabilized several 
states in this region and so for all these refugees there have 
been opened the refugee centers supported by the United Nations 
and majority of them located in Turkey. In the same line is the 
opinion of the Minister President of Bavaria Horst Seehofer who 
accused the United States of America as the cause behind the 
refugee crisis. However, there are other opinions, too, regarding 
this issue – before all the opinion that these refugees in question 
are the weapons of globalization and that the cause behind the 
refugee crisis are powerful transnational corporations and their 
interests.
Keywords:  refugees, islam, European Union, globalization, 

identity, geopolitics, economy.  19

*  Овај рад је примљен 5. марта 2016. године, а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 23. маја 2016. године.
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Оригиналан научни рад

Радослав Гаћиновић1*

ВИЗИОНАРСКА КРАТКОВИДОСТ СРПСКЕ 
ВЛАДЕ 1918. ГОДИНЕ 2

**

„Југословенство није поникло ни из каквих пози-
тивних основа, него из једног апсолутног неспора-
зума; продукт је једног нарочитог поремећаја свих 
здравих начела за живот, једна романтика која 
је постављена насупрот реалне политике и једна 
фатаморгана која је одвела у катастрофу државу 
Србију једино реалну у том нездравом сну о немо-
гућем и неприродном.“

Јован Дучић 

Сажетак

 Стварање Краљевине СХС било је непотребно за 
Краљевину Србију и Црну Гору. Тај акт је искључиво ишао 
на руку Хрватима и Словенцима. Након завршетка Првог 
светског рата Краљевина Србија и њена војска уживали 
су велики углед у свету. Краљевина Србија и Црна Гора 
примљене су у тадашње друштво народа, када је та светска 
организација имала само 28 држава. Регент Александар 
Карађорђевић и тадашња српска влада имали су шансу да 
коначно реше српско национално питање. Била је то, можда, 
* Научни саветник у Институту за политичке студије, Београд
**  Овај рад је настао као резултат делатности на научном пројекту бр.179009 који 

финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије.
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јединствена прилика у историји да се под покровитељством 
међународне заједнице створи српска држава на етничким 
српским територијама. Након тога би се могло разговарати 
о стварању неке врсте федерације са балканским народима. 
Међутим, Србија и Црна Гора су део своје државности 
пренеле на друге државе, а за узврат нису добиле ништа. 
О устројству Краљевине СХС велике примедбе имале су 
силе Антанте (Енглеска, Француска и Русија). Председник 
француске владе Жорж Клемансо (Clemenceau Georges) уме-
сто честитке краљу у Београду шаље неку врсту саучешћа. 
На мировној конференцији у Версају 1919. године, када је 
озваничен завршетак Првог светског рата, Жорж Клемансо 
је тада рекао: „Приликом закључења ове наше Конференције 
мира, ја морам, пре него што сиђем са овог подијума да 
изразим своје велико жаљење што са политичке позорнице 
света нестаје једно велико историјско име, а то је Србија.’’ 
Кључне речи:  Уједињење, Краљевина СХС, Србија, Словенија, 

Хрватска, историјске грешке. 

„После слома аустријске офанзиве, у јесен, 7. децембра 
1914. године, одобрила је српска Народна скупштина у Нишу 
једногласно изјаву краљевске владе да сматра „као свој нај-
главнији и у овим судбоносним тренуцима једини задатак да 
обезбеди успешан завршетак овог великог војсковања, које 
је, у тренуцима кад је започето, постало уједно борбом за 
ослобођење и уједињење све наше неслободне браће Срба, 
Хрвата и Словенаца.’’1 У исто време, Хрватски одбор у Риму 
(у саставу др Анте Трумбића, др Хинко Хинковић и др Лујо 
Војновић) дао је изјаву „да ће остати безуспешни покушаји 
званичника Дунавске монархије да одвоје идеју хрватског 
народа од идеје српског народа“. Када се сазнало да Италија 
за улазак у рат на страни Антанте, поставља као услов  
прикључење себи већег  дела Далмације, на Ђурђевдан 6. 
маја 1915. године је у Нишу одржан Југословенски конгрес, 
под председништвом Иве Ћипика, иначе Далматинца, који 
је истакао „потпуно и неразрушиво народно јединство Срба, 

1  Владимир Ђоровић, Историја Југославије, Народно дело, Београд 1933, стр. 
570.
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Хрвата и Словенаца и жељу да се нипошто не жртвују, тј. 
да се не  комадају наше неоспорне југословенске земље“. 
Радило се о „земљама“ које су Хрвати сматрали својим. 
Њихове ландверске јединице су се у склопу Аустроугарске 
монархије, лавовски бориле у служби Беча и Пеште, али 
су зато формирали Хрватски одбор у Риму и успели да се 
организује Југословенски конгрес у Нишу, како би позвао 
српски народ да се бори за слободу и „хрватских територија“. 
У Нишу, они су причали причу о братству са Србима, и 
Хрватској унутар Југославије, коју су били, очигледно, 
спремни да бране до последњег Србина. У заробљеничким 
логорима у Русији су се, али врло слабо, одазвали позиву за 
прикључење Добровољачком корпусу који је требало да кре-
не на Солунски фронт, на коме се тада око 150.000 српских 
војника борило на живот и смрт за слободу своје Отаџби-
не, против аустроугарских, немачких и бугарских трупа.2 
Међутим, иако су се поједини хрватски политичари залагали 
за стварање заједничке државе Срба, Хрвата и Словенаца, 
велики број грађана Хрвата и Словенаца је био против, јер 
тај њихов србофобични осећај траје од давних времена.3  
У антисрпским погромима 1914. године појавио се слоган 
„Србе на врбе“. Инспиратори тих погрома у Сарајеву били 
су бискуп Врхбосне др Јосип Штадлер и његов помоћник 
др Иван Шарић. Погромашке акције су биле изведене и у 
Мостару, Коњицу, Тузли, Брчком, Варешу, Бугојну, Високом, 
Чапљини, Шамцу, Ђакову, Петрињи, Славонском броду и 
другим местима.4 Ни по завршетку Првог светског рата 
нису се стишала антисрпска расположења. Пети дан после 
проглашења стварања државе СХС, у Загребу је 6. децембра 

2  Др Животије Ђорђевић, Сатирање српства у 19. и 20. веку, Том I, Драслар, 
Београд, 2012, стр. 207.

3  Вјекослав Клаић Босна – подаци о земљопису и повијести Босне и 
Херцеговине, 1. дио – Земљопис, Матица Хрватска, Загреб, 1878, стр. 403-
404.

4  Владимир Ћоровић, Црна књига - патње Срба Босне и Херцеговине за 
време светског рата 1914-1918, Југословенски досје, Београд, 1989, стр. 51; 
Драгослав Јанковић, Србија и Југословенско питање 1914-1915, Институт за 
савремену историју, Београд, 1973,  стр. 399; Историја Српског народа, VI 
књ. II том, Андреј Митровић, Павле Ивић, Драгиша Живковић, СКЗ, Београд, 
1983, стр. 18.
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1918. године дошло на Марковом тргу до побуне против 
Влаха.5

1. Словеначки политички цинизам

Да је у Словенији  на делу обично ретуширање 
историје, постало је јасно   у првој половини 2014. године, 
приликом гостовања вође словеначког државног тела 
за обележавање годишњице Првог светског рата, која је 
у „Дневнику“ националне телевизије са индигнацијом 
одбацила питање новинара – треба ли признати да су 
Словенци били на страни губитничке силе (Аустроугарске) 
што значи да је Словенија из рата изашла поражена. 
Указала је на „други угао“, а убрзо су и остали словеначки 
историчари изградили тезу да су се словеначки војници 
током Првог светског рата „само бранили“. Бранили су се 
стотинама километара далеко од родне груде када су под 
Кајзеровом заставом нападали Србе и српске савезнике. 
Значи и када се на српско-црногорском бојишту борио IV  
батаљон цељског 87. пешадијског пука, који је још уочи 
рата био стациониран у Скадру. Део словеначких војника 
је ратовао против Русије, а део против Италије у Тиролу 
и на фронту на реци Сочи. А све то је, наводно, било само 
ради одбране сопственог огњишта. Чак и историчари млађе 
генерације и они „левичарске провенијенције“,  нису имуни 
на такво „ново писање“ историје. Да је пројекат у пуном 
замаху, доказују све јавне расправе и изложбе  посвећене 
Првом светском рату, захваљујући којима се са таваница,  
извлаче прашњаве аустријске униформе прадедова и у 
њима парадира широм Словеније приликом светковина 
уприличених у част и славу некада велике бечке монархије. 
Нико се не бави питањем шта је довело до рата, дакле 
питањем кривице.  Ни речју се више не помиње да је иста та 
монархија вршила репресију и забрањивала, између осталог, 
употребу словеначког језика у школама. Цео подухват има 
заједничку црту – неумољиво ревидирање историје како би 
се Аустроугарска  представила као држава која не само да 
није била угњетач различитих народа које је потчинила већ, 

5  Василије Ђ. Крестић, Српско хрватски односи и југословенска идеја у другој 
половини 19. века, Нова књига, Београд, 1988, стр. 33.
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штавише, као држава која је била „на путу трансформације у 
трилатералну федерацију“ где би словеначки народ, заједно 
са Хрватима, постигао пуну равноправност. А ту „мирну 
транзицију“ и све словеначке снове су, прекратили испаљени 
пројектили  Гаврила Принципа, у Фердинанда у Сарајеву. На 
порталу словеначке државне телевизије је недавно осванула 
вест да је у Републици Српској постављен споменик „хероју“ 
Гаврилу Принципу. Наводници у које је стављена реч „херој“ 
нису случајни, напротив, веома су важни – публици снажно 
сугеришу да је Гаврило Принцип био све, само не херој.

Када је словеначким политичарима било у интересу 
они су Србију својатали, на пример, општина у Крању је 
на почетку XX  века са 18 гласова „за“ и три гласа „про-
тив“ одлучила да се цео крај, као израз љубави према Ср-
бији и Србима – назове Србијом. Најутицајнији словеначки 
политичар тог времена, Антон Корошец, 1919.године рекао 
је да словеначки народ дугује „велику захвалност Србији, 
српској војсци и посебно војводи Мишићу као најистак-
нутијем поборнику ослобођења Словеније.“ Мариборски 
лист „Стража“ је 22. августа 1919. године јавио да су „Срби 
били потребни Словенцима, а не обратно“ и да су Срби 
прихватили Словенце „као злосрећну браћу“ иако су „могли 
у њима видети и издајнике југословенског народа“ јер су 
се „са Аустријом борили против Србије.“ Заборављена је 
и беседа словеначког генерала Рудолфа Мајстера, који се 
захвалио српским војницима и официрима на храбрости. 
То се односило на српске добровољце који су учествовали 
у борбама за Марибор и северну словеначку границу. На 
почетку XXI  века та беседа и захвалност српских војницима 
су заборављени. Заборављено је и то, да је у Љубљани 23. 
октобра 1930. године проглашен пуковник Стеван Швабић, 
Србин, за  почасног грађанина Љубљане, а једна љубљанска 
улица је од 12. јуна 1923. године носила његово име. 
Заборављено је и да је Антон Корошец, вођа словеначке 
Људске странке и словеначки представник у Југословенском 
одбору у Паризу, на јавној прослави Уједињења у Љубљани 1. 
децембра 1918. рекао: „Словенци су захвални Србији и српској 
војсци јер она много чини за одбрану наше територије“.6

6   Васовић – Мекина, „Ода аустроугарској агресији“, недељник Печат, бр. 329, 
од 1. августа 2014.
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Словеначки осврти на тај период почињу сећањима 
на велико народно весеље којим је дочекана аустроугарс-
ка објава рата Србији 28.јула 1914.године. „Иако је вест о 
мобилизацији била трагична, она је свуда међу људима у 
Словенији проузроковала много весеља. У бечком Новом 
граду велика маса људи хода улицама уз покличе `Живела 
Аустрија!̀  и `Нека нестане Србија!̀ “, писао је, како опширно 
наводи сајт „ТВ Словеније“,  лист „Словеначки народ“. Днев-
ни лист „Словенец“ је са истим набојем описивао како се „у 
многим местима млади момци јављају као добровољци„ и 
како су возови у Словенији били препуни драговољаца које 
је народ, окупљен уз пругу, поздрављао махањем, док их је 
из села пратила песма. „Словенец“ је верно пренео и атмос-
феру из Тржича, варошице надомак Крања: „Као муња се 
проширила вест о рату између Аустрије и Србије. Свуда је 
видљива огорченост према Србима. Свештеник је у недељу у 
пола пет ујутро водио свету мису за оне који одлазе у рат (у 
саставу аустроугарских јединица) и одржао им кратак говор 
како би их охрабрио. Много младих и мушкараца примило 
је свете сакраменте и добило на дар чудотворне слике Мајке 
Божије. Са жељом да се као победници врате из борбе, рас-
тали су се од наших храбрих ратника.“ Ово је очигледан 
пример понашања Словенаца према Србима кроз историју. 
Увек, кад су им Срби били потребни Словенци су се пре-
ма њима понашали  кооперативно, малтене и пријатељски, 
а када дође ситуација да загосподаре њихови ближњи, као 
што су то били Аустроугари, онда је ситуација из наведеног 
цитата потпуно јасна. Када се анализирају сви ти догађаји 
током XX и на почетку XXI века, може се констатовати да је 
проблем,  што се Срби никада кроз историју нису отрезнили 
и гледали само своје националне интересе.  

Највећи словеначки дневник „Словенец“ је у броју 
од 27. јула 1914. објавио антисрпску хушкачку песму бана 
Натлачена под насловом „Бојни гром“, чија трећа строфа 
гласи: „Топовима поздрављамо вас Србе; хладан дом вам 
дижемо уз врбе“. Словеначки надбискуп Антон Бонавентура 
Јеглич у говору одржаном 11. августа  1914. поздравио је 
паству речима: „Мушкарци! Зове вас цар да оружјем у 
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руци браните католичку Аустрију, нашу католичку царс-
ку породицу од заклетих непријатеља... Дакле, напред! Са 
вама је Бог, напред са одличним војсковођама, напред ка 
славној победи!“ Иван Шуптершич, председник Покрајин-
ског одбора Словеначке народне партије, гласно је ви-
као  још 5. јула 1914. у љубљанском хотелу „Унион„ да је 
Србија „земља убица и разбојника“, уз најаву да ће „тешка 
песница словеначког војника... разбити лобању тог Србина 
у коме живи прождрљива мегаломанија.“ Дакле, нису  само 
демохришћани и радикални католици сејали семе мржње 
према Србији и Србима. Ни словеначки либерали нису 
били бољи. Иван Тавчар, председник љубљанске општине и 
првак Словеначке либералне напредне странке, поздравио 
је са свог балкона војнике који одлазе у „борбу (против 
Срба) за словеначки народ!“ Када је то чуо његов политички 
сапутник, посланик у аустријском парламенту Иван Хрибар, 
записао је у свом дневнику: „Морала би да изазове гнушање 
ова сервилност која открива сву беду ропских душа...“ 
Крај Великог рата донео је разочарање не само Бечу него 
и Љубљани. Мала Србија постала је једна од победница, а 
српска војска је заслужна и за ослобођење целе (данашње) 
Словеније. Српски добровољци су у Словенији дали значајан 
допринос борби за северну и западну границу, односно за 
границе будуће Државе СХС. Не треба заборавити ни да је 
Михајло Пупин заслужан што је Блед, данас рекламиран 
као „словеначки бисер“, утицао на америчког председника 
Вилсона да не припадне Италији. Али о томе се ни на почетку 
XXI века у Словенији не говори, а Пупинова кућа је одавно 
пропала јер се службена Љубљана  о његовој заоставштини, 
иако ју је силно задужио, није бринула. Агресори, солдатеска 
некадашње Хабзбуршке монархије, на почетку XXI века су 
приказани са јасно уочљивим симпатијама. Прошлост се 
поново површно анализира, непријатне чињенице по њих  
се гурају у заборав, док се неважне појединости које сведоче 
о „срећном животу у монархији“  кују у звезде. Све то са 
јасним циљем – да би се погрешно представили Срби у 
свету и лакше утицало на њихову будућност. Баш као што 
је истакао  Ерик Артур Блер, познатији као Џорџ Орвел 
(George Orwell): „Онај ко контролише прошлост, контроли-
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ше будућност; онај ко контролише садашњост, контролише 
прошлост.’’7 

2. Хрватски политички маневри и српска наивност

Хрвати, иако мањински народ, чије је простирање у то 
време било сведено на Загорје, сањали су о томе да преузму 
улогу пијемонта Јужних Словена у Аустроугарској монархији 
кроз Илирски покрет. Покрет је морао да пропадне, јер је 
српски народ осетио да је суштина покрета разбијање српског 
националног корпуса. Илирски покрет је повео Јосип Јурај 
Штросмајер, који је 11. децембра 1885. године писао Рачком 
и славио бугарску победу на Сливници: „Хвала Богу, да су 
Бугари надвладали... Побједе Бугарске су и наше побједе.“8 

Од како се српски народ ослободио и образовао 
једну, а не „јединствену“ државу, већином се, и у штампи 
и иначе, та држава називала „Југославијом“, ма да је она, 
сагласношћу меродавних фактора из сва три дела  народа,  
добила још пре  друго име. Једни су је тако називали из 
лоших намера, други су се, вероватно, служили тим именом 
наивно и безазлено. „Југославија“, „Држава Југословенска“, 
„Југословенски Народ“ итд. Нису то нови термини, нити 
су се тад први пут чули,  они су измишљени много пре 
уједињења. Може се сасвим поуздано истаћи, да ти термини 
ни онда када су се први пут чули, нису имали значај, који 
им се након уједињења, из неких центара настојао додати. 
Сигурно им није био циљ да зближе, будећи свест о тесном 
сродству између три гране  народа, њима је био задатак 
да отуђе и разроде и, место да су били симболи слободе, 
они су у себи скривали најстрашније оружје против ње и 
против државне независности српског народа. Они су били 
весници проширења Хабзбуршке тираније и на оне делове  
народа, који нису били под Хабзбуршким скиптром. Име 
„Југославен“ требало је, у првом реду, да пошаље у заборав 
име Србин, које је било остало као једина противтежа 
Хабзбуршких намера против српског народа. То  показује 
с колико се политичке вештине и довитљивости радило из 

7 Исто
8 Исто, стр. 351. 
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Беча, кад су тим његовим проналасцима подлегли чак и 
најугледније личности међу Србима, па чак и онда, кад су 
масе народне, вођене здравом логиком, одбијале да подлегну 
таквим утицајима, јер су осећале да се иза тог новог имена 
крије један нови њихов непријатељ. Ни међу Хрватима, ни 
међу Словенцима, а још мање међу Србима, име „Југословен“ 
никад се није могло одомаћити.9 То ће, свакако, и бити узрок 
што су у Бечу, једно време, били изгубили веру у привлачну 
снагу тога имена, па су покушавали стићи своме циљу 
сасвим супротном тактиком. Место „Југословенства“, које 
је све народе требало најпре  привући и окупити под своје 
окриље, па затим све предати на милост и немилост бечкој 
господи, они су пришли тактици отуђивања и још већег 
уситњавања. Познато је, да су, под окриљем Хабзбурговаца, 
у време Бењамина Калаја, пронађени „босански језик“ и 
„босанско име“, за које г. Смодлака у свом нацрту Устава 
тврди, да је „историјског порекла“ и да је „прирасло срцу 
народа“! Али, ма да нема ни једног паметног човека, који 
би те г. Смодлакине тврдње узео озбиљно, ипак треба 
нагласити, да је до претходних проналазака довела она иста 
бечка политика, која је, кроз тако дуго време, завађала један 
део српског народа са другим и, нажалост, имала у томе 
често великог успеха. Нису само у тој даљњој прошлости 
разлози због којих треба предати забораву терминологију, 
која изазива код Срба жалосну успомену на мучне дане  
народа и на једну одвратну туђинску политику, којој је био 
циљ да  све народе на Балкану подјарми.10

За време рата, било је   дефетиста и  међу Србима, 
плаћених Хабзбуршких агената, који су се, растурени 
по свету, служили том терминологијом не зато да народ 
охрабре  скорим ослобођењем, него зато да и међу Србима и 
међу њиховим савезницима пропагирају уједињење српског 
народа под окриљем царске куће Хабзбуршке.  Срби имају 

9  „Назив Југословени узели су (чланови „Југословенског Одбора“) зато што 
су хтели једним именом да обележе своју акцију: а нису хтели да даду један 
назив држави и народу“ -рекао је д-р Трумбић на Крфским конференцијама. 
(„Нови Живот’’, књ. IV, св. 5, Београд, 1921, г.).

10  Милан П. Ђорђевић, Србија и Југословени за време рата 1914-1918,  Графич-
ко предузеће  Просвета, Београд, 1922, стр. 271-271.
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нарочитих разлога за критички однос према  људима, 
који су, још од првих дана 1917. г., отпочели агитовати 
да се „Југословенска Југославија“ подигне „братским 
приласком Србије и Црне Горе Хрватској и Словеначкој“, 
тј. добровољном предајом Србије и Црне Горе аустријском 
царству! Због свега тога је име „Југословен“, које, уосталом, 
и не представља националан, него географски појам, је врло 
непопуларно међу Србима. Од почетка рата, имали су Хрвати 
и Словенци много пута прилике да јавно манифестују своју 
жељу за остварењем заједничке државе са Србима. Никад, ни 
у једној прилици, па било да су се те манифестације јављале 
у посланичким клубовима, или на партијским и другим 
зборовима, којих је било пуно  у Хрватској,  Славонији,  
Далмацији,  Словеначкој и  у Босни и Херцеговини, они 
нису називали ту будућу заједничку државу „Југославијом“, 
него увек „државом Словенаца, Хрвата и Срба“.11 

Победа српске војске у Првом светском рату у 
многоме је променила геополитичке прилике на Балканском 
полуострву. Краљевина Србија и њена војска стекле су 
велики углед у свету. Српске војводе су се нашле у многим 
светским војним уџбеницима као највећи војни стратези 
и команданти. Принципов полуаутоматски пиштољ је био 
повод да моћна Аустроугарска монархија нападне веома 
исцрпљену државу која ће крварећи достићи светску славу 
и поштовање. Међутим, овај ореол је српски народ веома 
скупо платио. Само у I и II балканском рату и у Првом 
светском рату погинуло је око 1.300.000 Срба.12 Политички 
аналитичари и историчари требало би да дају одговор на 

11  Гај има добру вољу  и жељу – писао је Вук Караџић још 1836. г. – али хоће ли 
што учинити моћи то ће вријеме показати. И име је једно од великих сметњи; 
њих (Хрвате) је тешко наговорити да признају да су Срби, а ми бисмо луди 
били, кад бисмо пристали на то, да оставимо наше славно име и да примимо 
друго мртво (Илири), које данас по себи ништа не значи.“  Али много касније 
после Вука, писао је Др Трумбић у своме правашком „Новом Вијеку“ (1897) 
овако: „Име је најјаче обележје народа. Оно у својем маленом облику садржава 
његов карактер, његову величину, његову душу. Чим си му отео име претворио 
си га у роба, у безимена копилана, једном речи, убио су га морално.  ( Исто, 
стр. 273), 

12  На почетку XXI, историчари нису сагласни око броја погинулих  и на друге 
начине страдалих српских цивила и војника током 1915. године, па је овај број 
након постигнуте сагласности подложан ажурирању.
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питање: „Да ли су Срби заиста морали платити толику цену 
у овим ратовима?“. Зашто се страшна српска страдања нису 
узела као наук за будућа времена, већ се у ХХ веку српско 
страдање поновило више пута. Да ли су српски политичари 
икада били прагматични и зашто мудрост и дипломатија 
нису доминирали над топовима и бајонетима? Напротив, 
историја потврђује чињенице да је српска војска у више 
наврата управо топовима или бајонетима извојевала славне 
победе, а српски интереси и војни успеси су поништавани 
за зеленим столовима. 

Регент Александар Карађорђевић је 1. децембра 1918. 
године прогласио уједињење Краљевине Србије са земљама 
Словенаца и Хрвата у јединствену Краљевину СХС. 
Проглашењем ове државе многи проблеми нису решени, 
међу којима и њене границе. На основу Рапалског уговора од 
12. новембра 1920. године, који је регулисао границе између 
Југославије и Италије, а који је Краљевина СХС прихватила 
у тренутку, по њу неповољних међународних прилика, и 
због жеље династије да се са западним суседом успоставе 
добри односи. Италија је добила Истру, Задар, острва Црес, 
Лошињ, Ластово и Палагружу. Ријеци је признат статус 
независне државе коју је Италија после доласка фашизма на 
власт припојила себи 27. јануара 1924. године. Закључивањем 
Рапалског уговора ван граница нове државе нашло се више 
од пола милиона Хрвата и Словенаца. Сенжерменски уговор 
од 10. септембра 1919. године, такође, није ишао у прилог 
краљевини регулисањем границе према Аустрији. Било 
је и много проблема приликом потписивања уговора за 
разграничење са Мађарском који је потписан 4. јуна 1920. 
у Тријанону, са Бугарском који је потписан 27. новембра 
1919. у Неију (Француска) и са Турском који је потписан 10. 
августа 1920. године у Севру. Границе Србије а суседима није 
одређивала Србија већ међународна заједница Лондонским  
уговором 1913. Букурештанским уговором 1913.,Уговором 
из Тријанона 1920. године и уговором у Неију 1919. године. 
Париска мировна конференција је извршила ревизију ових 
граница 1926. године и потврдила их. Поставља се питање 
шта су заправо, Србија и српски народ добили уједињењем, 
тј. стварањем Краљевине СХС? Стварање Краљевине СХС 
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било је непотребно за Краљевину Србију и Црну Гору. Тај акт 
је искључиво ишао на руку Хрватима и Словенцима. Након 
завршетка Првог светског рата Краљевина Србија и њена 
војска уживали су велики углед у свету. Краљевина Србија 
и Црна Гора примљене су у тадашње друштво народа, када 
је та светска организација имала само 28 држава. Регент 
Александар Карађорђевић и тадашња српска влада имали 
су шансу да коначно реше српско национално питање. 
Била је то, можда, јединствена прилика у историји да се 
под покровитељством међународне заједнице створи српска 
држава на етничким српским територијама. Након тога би 
се могло разговарати о стварању неке врсте федерације са 
балканским народима. Међутим, Србија и Црна Гора су 
део своје државности пренеле на друге државе, а за узврат 
нису добиле ништа. О устројству Краљевине СХС велике 
примедбе имале су силе Антанте (Енглеска, Француска 
и Русија). Председник француске владе Жорж Клемансо 
(Clemenceau Georges) уместо честитке краљу у Београду 
шаље неку врсту саучешћа.13

На мировној конференцији у Версају 1919. године, када 
је озваничен завршетак Првог светског рата, Жорж Клемансо 
је тада рекао: „Приликом закључења ове наше Конференције 
мира, ја морам, пре него што сиђем са овог подијума да изра-
зим своје велико жаљење што са политичке позорнице света 
нестаје једно велико историјско име, а то је Србија.’’ 14

Велико хрватске идеје Рачког и Штросмајера преузели 
су модернији хрватски политичари којима је коалициона 
влада Краљевине Србије омогућила операционализацију 
њихових замисли. Најистакнутији хрватски заговорници 
уједињења били су Анте Трумбић, Франо Супило и Иван 
Мештровић, а против било којег заједништва са Србима 
био је Анте Старчевић. У општем смислу стварање 
Краљевине СХС је било веома погрешно са аспекта српских 
националних интереса, а пропуштена је јединствена 
историјска прилика да се на законит начин створи српска 

13  Др Радослав Гаћиновић, Насиље у Југославији, ЕВРО, Београд, 2002, стр. 90-91.
14  Србија друмовима, пругама и рекама, Принцип Бонорт Прес, Београд, 2007, 

стр. 29.
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држава на етничким српским просторима. У посебном 
смислу могло би се рећи да је једино позитивно искуство 
заједничке државе било размена културних тековина и 
научних достигнућа. Многи Срби су и тада схватили да је 
реч о фаталним грешкама политичког руководства. Више од 
дванаест хиљада хрватских, словеначких и муслиманских 
официра и подофицира, који су се од 1914. до 1918. године 
у саставу аустроугарске монархије борили против Срба и 
Србије, краљ Александар одмах унапређује  за по један или 
два чина и упућује их у састав новостворене југословенске 
војске. Хрватима, Словенцима и Муслиманима опрашта 
све почињене ратне злочине над Србима. У Хрватску 
и Словенију усмерава највећи део капитала и новац за 
изградњу виталних делова државне економије. У новој 
војсци нема места за славне српске војводе, а ковчег са 
посмртним остацима војводе Путника све до 1927. године 
труне у неком француском подруму. Исто тако, посмртни 
остаци црногорског краља Николе – деде Александровог, 
нису могли да буду пренесени у отаџбину. Словенац Марко 
Натлачен, који је 1914.г. написао песму: 

 S kanoni vas pozdravimo
 vi Srbi dom hladan vam postavimo ob vrbi
 z zeleno vas odenemo dejo
 na veke vam zaklenemo vse mejo

(што у преводу значи „Србе на врбе’’) постаје бан Дравске 
бановине, а Тугомир Алауповић, познат по антисрпском де-
ловању, постаје први министар вера у новој држави. Према 
проценама краљ је око 60% банковног капитала Краљевине 
СХС сконцентрисао у Хрватској. Поп Антон Корошец ве-
лики противник Срба у краљевини Југославији био је више 
пута министар, председник југословенске владе, а у влади 
Цветковић-Мачек министар унутрашњих послова.15

За Хрватску постоји и један прорачун Стјепана Радића, 
који је тврдио да је на петицију против југословенског 
уједињења скупио 200.000 потписа.16 

15 Др Радослав Гаћиновић, Насиље у Југославији, ЕВРО, Београд, 2002, стр. 94.
16 Лерој Кинг – Кулиџу, Загреб, 1. априла 1918, NAW, 210 1841102/348.  
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3. Разлози који указују на неоправданост  
успопстављања Краљевине СХС-Краљевине

Југославије

Још 1934. године  Хрвати су упорно истицали  да је 
61% југословенског територија под српском окупацијом.17 
Суседне земље, Мађарска, Бугарска, Аустрија и Италија воде 
„ревизионистичку политику“, у смислу захтева да се реви-
зијом мировних уговора након Првог светског рата промене 
југословенске границе и другачије реше национални одно-
си. Чак и Француска, историјски најпоузданији пријатељ 
југословенског јединства, иза 1925. губи интерес за њу. Од 
1887. до 1917. Француска је у Русији инвестирала шеснаест 
милијарди франака,18 што је представљало основу њиховог 
политичког савезништва. Престанак овог интереса је 
остављао целу источну Европу незаштићену, а у том оквиру 
је и Југославија изгубила подршку коју је раније имала. Ово 
је  споредни али ипак опасан фактор кризе југословенског 
јединства после 1918. године. Међутим, постоје знатно дубљи 
разлози који су  били препрека југословенском јединству:19

1. Историјски, Југославија није постигла довољан сте-
пен националне интеграције. Не ради се само о томе да није 
интегрисана заједничка, југословенска нација, него није ин-
тегрисана ниједна од оних које су сачињавале њене консти-
тутивне делове. То се највише односи на хрватску нацију, у 
којој је кроатизација католичког становништва на српскохр-
ватском  подручју довршена тек иза 1918. године. Маке-
донске и муслиманске  области су још у времену елитног 
типа национализма, где националну идеју носи малобројна 
елита која је завршила школе. Претпоставке за прерастање 
елитног национализма у масовни (опште бирачко право и 
најмање трећина писменог становништва) створене су тек 
иза Видовданског устава 1920. године. Тада је први пут 
сељак, изван старог српског и словеначког простора, добио 

17  Иосиф Давыдович Левин,  Националъный   вопрос в послевоенной   Европе, 
Москва, 1934, стр. 346.

18 Hajo Holborn, The Political Collapse of Europe, New York, 1951, стр. Х 
19  Милорад Екмечић, Стварање Југославије 1790 – 1918, II том,  Просвета, 

Београд, 1090, стр. 833-839.
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грађанско право да учествује у руковођењу државом, иако 
социјална и културна интеграција територија  за дуго времена 
неће бити историјски окончана. Решавањем аграрног питања 
победио је модел друштва мало парцелних сељака. Тежња за 
ослобођење малог сељачког поседа и уставна организација 
државе која ће га обезбедити је од 1815. био основни мотив 
социјалног прогреса на Балкану. У југословенским земљама 
је аграрном реформом и решавањем колонатског питања 
до 1931. године та историјска мисија завршена. Ниједна 
југословенска област није била индустријска.

2. Уједињење Југославије 1918. на основу учења 
рационалистичке филозофије краја XVIII века није 
одговарало историјској стварности. Друштво из историје 
није баштинило довољно зрелу културу да филозофију 
прихвати као свој путоказ. Религија и припадност цркви су 
остале основни облик етничке идентификације. Међутим, 
тај „национализам судњег дана“ је плод који расте на 
два одвојена стабла: инфериорности културе балканског 
друштва и политике коју воде цркве. Једна је енглеска 
књижевница 1937. приметила да се, слично као по ирским 
деловима америчких градова, у југословенској политици 
религија „осећа како испод површине  делује, као тишина 
у подруму“.20 Она ће одоздо деловати на политику горе у 
кући и кад дође до атеизације друштва. Не ради се само о 
томе да је врло брзо након 1918. победоносно тријумфовала 
дефиниција нације руских бољшевика („заједница језика, 
територије, економског живота и психолошких својстава 
која се манифестује у заједници културе“). Никада једна 
дефиниција нације у историји није лакше омогућавала да се 
национална мањина и верски огранак прогласе самосталном 
нацијом. Ово ће поимање нације прихватити не само 
марксистичка идеологија, него и цела грађанска култура. 
Тако се унутрашње везивно ткиво државе, основане на 
етничком јединству народа, излаже дугорочном труљењу. 
У том погледу је политика католичке цркве одлучујућа. 
Оцена научне литературе која је  прихватила уједињење 

20  Rebecca West, Black Lamb and Grеy Falcon, The Record of a Journal through 
Yugoslavia in 1937., London, 1942, стр. 332.
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Југославије 1918, и јесте и није тачна. Зато је потребно 
дубински и са више аспеката проучити политичке прилике у 
тим временима с једне стране и врло темељито анализирати 
жеље и опредељења свих народа на Балкану за даље 
функционисање  након пораза Аустроугарске монархије. 

Тачно је да је католичка црква прихватила уједињење 
Југославије. Либерални духови у њој и неугасла легенда 
Штросмајера су поздрављали ту „велику, моћну, богату и 
сувремену државу“.21 Сам Ватикан је у време уједињења био 
подељен, „неки су били оптимисти, а неки песимисти“.22 
У „Окружници хрватских бискупа“ од 29. новембра 
1918. пропаст хабсбуршке државе поздрављена је као 
ослобођење од стољетног јарма. Међу 13 потписа налази се 
и име сарајевског надбискупа Штадлера,23иако је он  цео 
свој живот утрошио у борби против југословенске идеје. 
Огромна већина хрватских и словеначких интелектуалаца 
ће прихватити  југословенско државно и народно уједињење, 
као прву фазу у стварању самосталне хрватске државе.

Међутим, дубинске научне анализе показују  да 
је католичка црква прихватила уједињење Југославије. 
Ватикан је заступао мисао да се Хрвати и Словенци треба 
да организују у посебним републикама.24 Он је политички 
подржавао оне организације које су водиле том циљу. То 
је најпре била Радићева Хрватска републиканска сељачка 
странка. Иако се никад није могла одвојити од цркве и њене 
идеологије, она ће ипак све више постајати југословенска 
верзија западноевропских хришћанских демократија. У 
Италији је црква најпре подржавала Дон Стурцову (Luidji 
Sturco) Хришћанско-демократску партију, да би је врло 
брзо одбацила у страну и определила се за изгледнију 

21  F(ran) B(arac) „Најпреча дужност овог часа“, Католички лист, 45. Загреб, 7. 
новембра 1918.

22  Архив Државног секретаријата иностраних послова, Београд (ДАЈ), II, О. 
Фасц. VI. doc. I

23  Текст „Окружнице’’ у, Врхбосна. Католичкој просвјети, 22, 23, 24, Сарајево, 
30. новембра 1918, стр. 277.

24  Драгољуб Живојиновић, Ватикан, Србија и стварање југословенске државе 
1914-1920, Нолит, Београд, 1980, стр. 387.
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Мусолинијеву фашистичку странку.25 Покушај да се 
Радићев покрет у Хрватској збаци и уместо њега подржава 
Клерикална сељачка странка26 није успео. Тек од 1929.црква 
се опредељује да подржава радикално хрватски сепаратизам. 
Доказ за то су били случајеви да се од тога времена све 
више системом заклетве примају и католички свештеници 
у тајни усташки покрет.27  У закључцима „Конференције 
католичког епископата“ у Загребу од 29. новембра 1918. 
године је захтевано да се дозволи деловање „Хрватском 
католичком сениорату“.28 У „Окружници хрватских бискупа“ 
од 29. новембра 1918,29 се поздравља пропаст Аустроугарске 
монархије, али се од верника захтева да се држе католичких 
организација, а црквене мисије „треба да заредају од жупе 
до жупе“.30 Од 1918. почиње невиђени раст Католичке 
акције. Једна од функција ових мисија јесте католицизација 
припадника других вера и модернизација своје заједнице. И 
америчка дипломатија је тада открила да, „сада кад је Русија 
пала под бољшевизам“, католичка црква тежи експанзији 
на рачун православља, помажући Немачку.31 Идеолог 
социјалног католицизма у југословенским земљама бискуп 

25  Avro Manhattan, The Vatican in World Politics, New York, 1949. str.  110.
26  Др Томислав Ишек, Дјелатност Хрватске сељачке странке  Босни и 

Херцеговини до завођења диктатуре, Свјетлост, Сарајево, 1981, стр. 289, 290.
27  У црквеним прогласима 1918. уједињење је супротстављено опасности 

социјалне револуције. Демократска подлога нове државе није осуђена, 
али је прихваћена као нужно зло. Ради се о готово истом начину, на који је 
прихаћена француска Трећа република и њено демократско законодавство 
иза устава 1876.године. Енцикликом о домаћем и цивилном друштву 1884. 
године („Nobilissima Gallorum gens. Ai Francesi sull`ordinamento della Societâ 
domestica e civile’’), црква је дала своју званичну верзију цивилног друштва, 
у коме је она духовна држава и не подлеже државним установама и правним 
обавезама. Са својим бројним  удружењима, друштвеним организацијама, 
школама, спортским и културним установама, она је држава у држави. Преко 
овог система она контролише цео народ, без обзира у каквој држави је он 
живео (Милорад Екмечић,  Стварање Југославије 1790 – 1918, Том  II, Прос-
вета, Београд, 1989, стр. 836)

28  Фердо Шишић, Документи о постанку Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 
1914-1918, Наклада Матице хрватске, Загреб, 1920, стр. 263.

29   „Окружница’’, Врхбосна, Католичкој просвети, 22, 23, 24, str, 247.
30   Исто, стр. 278.
31  Lawrence Gelfand, The Inquiry, American Preparations for Peace,  1917-1919, 

New Haven, 1963, стр. 201.
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др Антун Махнић је 1918. поздравио уједињење хрватског и 
српског народа. Он вели да се политички акценат преноси 
са запада на исток и да је пропашћу царске Русије, која је 
била заштитник православља, хрватски народ добио нарочит 
задатак. Он „ће бити први, кога ће Господар послати на 
католичку жетву источне њиве“. Историјска мисија хрватског 
народа је да поврати српски народ католичкој цркви и створи 
један „Исусов овчињак“. У условима када је Русија пала, 
„балкански су народи слободни, да постану оно, што су и 
прије били – католици. Хрвати су у IX веку покрстили Србе, 
пак је згодно да им и сада донесу католичанство“.32 Оно је 
прва практична мера која ће водити покољу српског народа 
1941. године. Да је бискуп знао колико ће невиног света бити 
убијено, поставља се питање да ли  би се никад латио овако 
отровног пера. Модернизација ове цркве добија димензије 
рекатолицизације – усклађивања вере са идеологијом 
социјалног католицизма.33 Демократија је прихваћена 
само као средство да се она уништи. Иза уједињења 
католичко водство живи у убеђењу да „нови дан припада 
социјализму или Цркви“.34 Будућа држава почиње с правом 
цркве на организовање, контролу штампе, политичког и 
социјалног живота, као и школе и светиње немешаног брака. 
„Религиозна мјешовита женидба је народна и религиозна 
несрећа“, истицали су челници католичанства. У политици, 
свештеник и црква дају водство и дрско наглашавали: 
„Ми хоћемо све, цјелину. Хоћемо пријестоље.“35 Ако ово 
демократија не допушта, онда нека се „и видовдански сустав 
с његовом слободом и једнакошћу баци у ватру.“36 Католици  
из Далмације и  фратри из Босне и Херцеговине су пре 
одгајани у новом духу.

3) Иза уједињења 1918. српски национални покрет, који 
је историјски утрошио највише енергије у његово остварење, 

32  „Хрватска стража’’, XVI, 5, Сплит,1918,  стр. 244, 245.
33  Милорад Екмечић,  Стварање Југославије 1790–1918, Том  II, Просвета, Бео-

град, 1989, стр. 837. 
34  Robert Mäder, Потпуни људи, Озбиљна ријеч католичком народу, напосе 

католичкој младежи, Осијек, 1922, стр. 15.
35  Исто, стр. 63.
36  Исто, стр. 7.
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прелази из периода офанзивности у период дефанзивности. 
Онемоћао и историјски исцрпљен, он је био неспособан да 
гради нове куле на темељима 1918. године. Сва енергија 
се троши за одбрану постављених темеља. Поред чињени-
це да борба за слободни сељачки посед није више основни 
мотив социјалног прогреса, главни разлог за ову стагна-
цију је губљење биолошке основе српског становништва. 
Сматра се да је у Првом светском рату на југословенском 
простору било 1,900.000 мртвих. Само Срба у овом броју 
даје 65,63% свих губитака. Ове су процене неједнаке, а по 
званичном извештају за мировну конфедерацију у Версају,37 
Србија је изгубила 1,247.000 људи, 845.000 цивила и 402.000 
војника. У оквиру старих граница Србија је имала 2,900.000 
становника, што значи да је изгубила 43% од укупног броја 
становништва. У европској историји такав демографски 
колапс је постојао само у немачким и западним словенским 
покрајинама у време Тридесетогодишњег рата (1618-1648). 
Требало је неколико векова да се тај потенцијал обнови, а у 
међувремену су целе покрајине промениле етнички карактер. 
Због огромних губитака у рату, ужа Србија постаје пасивно 
миграционо подручје у коју се сливају струје православних 
досељеника из суседних покрајина. Остајао је простор  за 
раст становништва исламске вере, које је у дотадашњој 
историји, свуда сем на Косову, било у демографском 
назадовању. Уједињење 1918. је била Пирова победа српског 
народа.38

4) У борби за уједињење Југославије 1903-1918. је 
историјски  корен југословенске револуције 1941-1945. 
Све снаге које су је водиле, њихова поларизација  и идеје 
под којима су се они борили, дефинисане су  до 1918. 
године. Подручја на којима избија устанак 1941. године су 
зоне активног герилског рата у време 1914-1918. године. 
Стратешка основа и економија револуције (планински 
збегови, ослобођене зоне, прехрана на основи ситне стоке, 
употреба назива „народни одбори“) су наслеђени из дубоке 

37  “Rapport sur les dommages causées à la Serbie et au Monténégro, présentes à la 
commission des réparations des dommagesˮ, Paris, 1919.

38  Милорад Екмечић,  Стварање Југославије 1790–1918, Том  II, Просвета, Бео-
град, 1989, стр. 838. 
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историје. Само вође које избијају на чело 1941. године биле 
су чиста случајност.

После уједињења 1918. године, с обзиром на велике 
неспоразуме о визији будуће заједничке државе, који 
су избијали међу српским и хрватским преговарачима, 
регент Александар је 1919. године послао војводу Мишића 
да посети Хрватску и сазна право расположење о новој, 
тек створеној држави. Војвода је обишао Загреб, Сисак, 
Карловац, Вараждин, Сушак, Глину и Огулин и друга места 
и обавестио Александра о својим утисцима. О том разговору 
оставио је запис Мишићев секретар, књижевник Милорад 
Павловић Крпа: „Из свега што сам чуо и видео, ја сам ду-
боко зажалио што смо се ми на силу Бога обмањивали не-
каквом идејом братства и заједнице. Готово сви они  једно 
мисле, то је свет за себе, ма са каквим предлогом да се 
појавиш, ствар је пропала. Ништа се неће моћи учинити. То 
нису људи на чију се реч можеш ослонити... не може се заја-
зити ничим што би јој се понудило.’’ На питање шта ваља 
чинити, војвода је одговорио: „Ја сам са тим начисто. Двоје 
нам као неминовно предстоји: потпуно се отцепити од њих, 
дати им државу, независну самоуправну па нека ломе гла-
ву како знају, а друго је, управо прво, да у земљи заведемо 
војну управу за двадесет година и да се земља сва баци на 
привредно- економско подизање, далеко од свих политичких 
утицаја. Ако то не може, онда се отцепити и дати им њи-
хову државу.’’ А границе ? Границе ће бити тамо где их ми 
повучено. А ми ћемо их повући не онде где наше амбиције 
избијају на површину, него онде где историја и етнографија 
кажу: где кажу језик и обичаји, традиција, и где се сам народ 
по слободној вољи определи, па ће то право бити и Богу 
драго.’’ На опаску регента да би то Италијани једва прихва-
тили, Мишић је одговорио: „Нека им је са срећом. Нека се 
они Хрватима усреће. Ја сам дубоко уверен  да се ми њима 
нећемо усрећити. То су људи одреда прозирни као чаша, не-
зајажљиви и у толикој мери, лажни и дволични да сумњам 
да на кугли земаљској има већих подлаца, превараната и 
саможивих људи. Не заборавите Велико Височанство моје 
речи. Ако овако не поступите сигурно да ћете се љуто    
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кајати.’’39 Историја је показала да је славни војвода добро 
проценио ситуацију о заједништву или пак неком братству 
и јединству са Хрватима, што се најдиректније потврдило 
у Другом светском рату и у грађанском рату у последњој 
деценији XX века. Регент није дочекао време љутог кајања 
на шта га је упозорио славни војвода који није направио ни 
једну лошу процену у време командовања српском армијом. 
Све је битке добио. Вероватно би сви добили а највише Срби 
да је будући краљ послушао очински савет легендарног 
војводе Мишића.

4. Стварањем Југославије убрзава се процес
слабљења Србије

У процесу стварања Југославије након Првог светског 
рата у суштини, ниједна од великих сила није била за 
јачање Србије кроз стварање Југославије. Разлика је била 
само у томе да Русија то нерасположење није прикривала. 
Александар Петрович Извољски је открио Трумбићу да је 
основа руске спољне политике да Хрвати и Словенци, као 
католици, нe буду уједињени са православним Србима 
у једну државу. То мишљење је делио и кнез Григорије 
Николајевич Трубецки, руски посланик у Србији (од 
16.децембра 1914.године).40 Међутим, у суштини Русија 
је желела снажну државу Србију, на коју би могла да се 
ослони, јер се Бугарска показала непоузданом, због све 
већег зближавања а Аустроугарском. Био је то обострани 
интерес, јер је и Србија морала имати неког сигурног, а 
довољно снажног савезника на кога ће се моћи ослонити 
у одређеним неприликама које су у тим временима биле 
сваког момента присутне. То стање је изванредно  оценио 
публициста Ноел Бакстон (N.Buxton), који је у Доњем дому 
доказивао да Југославнија, ма колика била, реално не може 
да буде толика да би представљала некакав бастион мира 
на Балкану јер не би могла да се супротстави Немачкој, 

39  Мр Адам Стошић, Велики дани Србије 1914–1918 - Сведочења - Друго, 
исправљено издање, Крушевачки  гласник,  Студенски културни центар Београд, 
Друштво за ослободилачке ратове до 1918, Крушевац, 2000, стр. 546-547.                                                 

40  Милорад Екмечић, Ратни циљеви Србије 1914, БИГЗ, Београд, 1973,  стр. 428.
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„па би се нужно морала ослањати на помоћ и организацију 
неке велике силе“. Бакстон није то изговорио, али се, по свој 
прилици прибојавао да та велика сила може да буде Русија, 
против чијег се мешања у балканске проблеме Енглеска увек 
изјашњавала и борила.  Бекстон је посебно истакао: „Нека 
нас небеса спасу ако нам једина безбедност у будућности 
буде ослонац на војну стратешку снагу те врсте“. На жалост, 
даље његово излагање било је готово пророчанство: „Та ће 
држава постати поприште унутрашњег ривалства и уместо 
смиривања, на Балкану ће се отворити нова ривалства 
(Several Ulsters) што ће само од себе тражити мешање ве-
ликих сила. Таква Југославија била би од самог почетка 
`вештачка нова држава̀ “.41 Каснији догађаји су потврдили 
Бакстонова предвиђања, а друго је питање то што је он 
последице  назвао узроцима. Почетком јануара 1914.године, 
британски представник у Београду је протествовао  због 
понашања српских власти према Муслиманима у Битољу. 
Влада му је дала на увид документ из кога се непобитно 
видело да је британски конзул у Битољу учествовао у 
организовању тих демонстрација Муслимана.42 Ни тада се 
Енглеска није потрудила да прикрије своју мржњу према 
српском народу у Србији. Милорад Екмечић истиче податак 
да је „један лист (енглески) 1903.године писао о Србима као 
неморалној раси ниткова“. И ништа није засметало Енглеској 
и том истом листу, да после првих успеха Србије у рату 
1914.године о тој истој српској раси пише као `̀ херојској 
и племенитој малој расѝ  надахнутом браниоцу слободе у 
Европи“.43  Код склапања Лондонског пакта 12.априла 1915.
године, Енглеска је већ тада била спремна да располаже 
Далмацијом и да је нуди као награду. Тек на опомену Сергеја 
Димитријевича Сазонова, саопштену тадашњем енглеском 
министру спољних послова Едварду Греју, пристали су 

41  E.T.P. Conwell-Evans, Foreign Policy a Bacla Bench 1904-1918, S. Study based 
on the papers of Lord Noel-Buxton, London 1932. стр. 142; М. Екмечић, Ратни 
циљеви Србије 1814, БИГЗ, Београд, 1973, стр. 158.

42  Милорад Екмечић, Ратни циљеви Србије 1914, БИГЗ, Београд, 1973, 
стр. 256.

43  Herbert Adam Gibbons, Ph D, The New MOr of Europe 1911-1914, децем-
бар 1914, стр. 151.
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на стрпљивост, водећи рачуна да ту обалу „готово сасвим 
насељавају Срби“.44

Врло лоше се о српским дипломатама изјашњавао 
енглески новинар Викем Стид, којем је касније био забрањен 
улаз у Британско министарство спољних послова. Лоше 
расположен према Србима био је и  Ситон Вотсон.  „Супило 
и Вотсон су имали идентично мишљење о супериорној 
хрватској цивилизацији због католичке вјере“.45 Једини 
од водећих енглеских државника који је пријатељски 
размишљао о ратним циљевима Србије био је Едвард Греј 
(Edward Grеy), који је сматрао да ће „побједа савезника обез-
бедити Србији најмање ослобођење целе Босне и Херцегови-
не, њихово уједињење са Србијом и широк излаз на Јадран 
у Далмацији’’.46

У суштини, Британија је „у страху од руске доминације 
и у централној Европи и на Медитерану наметала Србији 
ограничене ратне циљеве: територијално увећање у Босни, 
Херцеговини и Далмацији. Погађајући се са Италијом, 
она је издалека и прећутно, благо подржавала хрватски 
и католички сепаратизам као конститутивну снагу у 
централној Европи“.47 Страховање Енглеске, када су били 
у питању међусобни односи Србије и Русије, нису били без 
основа. Никола Пашић је 12.августа 1914.године у поздравној 
ратној депеши саопштавао Сазонову: „Србија је одлучила да 
живи и умире са Русијом и за њу“.48

Са своје стране Италијани су подржавали пројекат о 
коме се расправљало у Француској, по коме је пре увећања 
Србије требало да се створи једна Хрватско-Далматинска 
независна држава.49

44  Др Животије Ђорђевић, Сатирање српства у 19 и 20 веку, Том I, Драслар, 
Београд, 2012, стр. 356,

45  Драгован Шепић, Писма и меморандуми Супила 1914-1917. Научно дело, Бе-
оград 1967, стр. 142.

46  Милорад Екмечић, Ратни циљеви Србије 1914, БИГЗ, Београд, 1973,
стр. 369.

47 Исто,  стр. 425.
48  Пашић-Сазонову, Ниш, 20. јули/2. август 1914. ДАЈ.Пов.бр.3234: La Serbie dé-

cide de vivre ou mourir avec et pour la Russie et place son espoir en Dieu confi ant 
et à leur juste cаuse; М. Екмечић, Ратни циљеви Србије 1914, БИГЗ, Београд, 
1973. стр. 79.

49  Милорад Екмечић, Ратни циљеви Србије 1914, БИГЗ, Београд, 1973, стр. 302.
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Очигледно, уједињење је наметнуто српском народу. 
Нико није тражио спровођење демократске процедуре 
изјашњавања српског народа о уједињењу. Напротив, оно је 
са стране и од стране српских политичара народу наметнуто. 
Срби из  Босне и Херцеговине су желели уједињење са 
Србијом а не Југославију, за што их такође, нико није 
питао. И, зато по мишљењу  аутора овог  рада уједињење 
представља одређени вид насиља према српском народу.      
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Radoslav Gacinovic

VISIONARY SHORTSIGHTNESS OF SERBIAN 
GOVERNEMENT IN 1918.

Resume

Victory of Serbian Army in First World War had greatly 
contributed to the change of geopolitical circumstances in 
Balkan Penninsula. Consequently Kingdom of Serbia and its 
Army gained a great honour worldwide. Since that time Serbian 
Dukes have been noted in many world military textbooks as the 
greatest military strategists and commanders. Gavrilo Princip’s 
semiautomatic pistol had been a trigger for a powerful Austro-
Hungarian monarchy to attack Serbia which was a very exhausted 
state at that time, but also the state who by its bleeding and 
suffering gained glory and respect worldwide. However, Serbian 
people paid a high price for such aureola of the worldwide 
glory. If counting Serbian victims only in First and Second 
Balkan Wars and the First World War, there are estimated 
around 1.300.000 Serbian people. Therefore political analysts 
and historians should answer the following questions: „Did the 
Serbs really have to pay such a price in these wars in question? 
Why these terrible sufferings of Serbian people had not been 
taken as a lesson for the future, but instead of it in 20th century 
the Serbian suffering was repeated several times? Have Serbian 
politicians ever been pragmatic and why wisdom and diplomacy 
did not dominate and prevail over the guns and bayonets?“ In 
regard to these questions, it is a wellknown historical fact that 
the Serbian Army gained victories with their guns and bayonets 
several times in the abovementioned period, but such Serbian 
military victories and interests were annulled „at green desks 
for negotiations“. Great Croatian ideas of historian Franjo 
Racki and Bishop, historian, politician and writer Joseph Georg 
Strossmayer had been taken over by modern Croatian politicians 
and the coalition government of the Kingdom of Serbia provided 
their ideas to come reality. Most wellknown Croatian advocates 
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of unifi cation with the Serbs were Ante Trumbic, Frano Supilo 
and Ivan Mestrovic, while Ante Starcevic was against any kind 
of unity with the Serbs. In general sense, the establishment of the 
Kingdom of Serbs, Croatians and Slovenes was very wrong from 
the aspect of Serbian national interests and also in this case 
there was missed a unique historic opportunity to lawfully create 
a Serbian state in the regions populated by ethnic Serbs. In a 
special sense, it could be said that the only positive experience 
of such joint state was the exchange of cultural and scientifi c 
achievements. However, already at that time many Serbs had 
realized that this move was a fatal mistake of their political 
leadership in question. At that time Serbian King Aleksandar 
promoted for one or two ranks more than twelve thousand 
Croatian, Slovenian and Muslim offi cers and non-commissioned 
offi cers, who had fought as the part of the Army of the Austro-
Hungarian Monarchy against the Serbs from 1914 to 1918, and 
following that they were referred to the composition of the newly 
created Yugoslav Army. The King forgave the Croats, Slovenes 
and Muslims all their committed war crimes against the Serbs 
and directed the largest part of the capital and money for the 
establishment of vital parts of the state economy to Croatia and 
Slovenia. In such newly created Army there was no place for the 
famous Serbian Dukes and a coffi n with the remains of a Serbian 
Duke Radomir Putnik was rotting in a French cellar until 1927. 
Neither the remains of the King Alekandar’s Grandfather, the 
Montenegrin King Nikola, could be transferred to his homeland 
at this period. Slovenian politician and lawyer Marko Natlačen, 
who is 1914 wrote a song Hang the Serbs to the willow trees 
became a Governer of Drava Province and a poet and writer 
Tugomir Alaupovic, known for anti-Serb activities, became the 
fi rst Minister of Religion in the newly formed state. According 
to some estimations the King concentrated about 60% of the 
banking capital of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes 
in Croatia. A Priest Anton Korosec, also a great opponent of the 
Serbs in the Kingdom of Yugoslavia, acted as a Minister several 
times and as the President of the Yugoslav Government and 
during the Cvetkovic-Macek Government mandate he was the 
Minister of Internal Affairs. Whole Serbian people paid a high 
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price for the abovementioned mistakes of the Serbian leadership 
after the end of the First World War and there comes a question 
whether Serbia and the Serbian people will ever restore the great 
reputation that they used to have at the beginning of the 20th 
century.
Keywords:  unifi cation, Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, 

Serbia, Slovenia, Croatia, historical mistakes.50

*  Овај рад је примљен 18. марта 2016. године, а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 23. маја 2016. године.
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Сажетак

У овом раду аутор је аналитичко-синтетичком и ком-
паративном методом анализирао карактеристику држава 
као што су Русија, Србија и неких других словенских држава 
да у периоду колонијалне културолошке политике западних 
држава у ери „модерне“ и „постмодерне“ усвајајустране по-
литичке философије и друштвену организацију,истовремено 
одбацујући неке важне елементе свогдотадашњег национал-
ног и цивилизацијског идентитета као што су историја, 
писмо и етноними својих народа. Затим је аутор анализи-
рао последице мањка капацитета интелектуалаца у сло-
венским државама у периоду „модерне“ и „постмодерне“, 
укључујући и савремени период стварања „европских“ и 
„евроазијских“ интеграционих процеса,да схвате потребу 
очувања и систематизације словенских етнонима у линеар-
ном вертикалном историјском токуу практичној употре-
би и историјским документима у сврху одређења њихових 
националних и цивилизацијских идентитета и позициони-
рања у  међународним  интеграцијама. Аутор је на крају дао 
мишљење да је потребно да данашња генерација словенских 

* Виши научни сарадник, Институт за политичке студије, Београд
**  Овај рад је настао као резултат делатности на научном пројекту бр.179009 

који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Репу-
блике Србије.



Сања Шуљагић ПОНИШТАВАЊЕ ИДЕНТИТЕТА ...

192

научника актуелизује суптилније научно разматрање евен-
туалне лингвистичко-семантичке и историјске последице 
одбацивања помињања руског или словенског етнонима у 
називу садашњег „евроазијског“ интеграционог концептa.
Кључне речи:  словенска цивилизација, цивилизацијски иден-

титет, Руско царство, интеграциони називи, 
Евроазија, деисторизација, историјски доку-
менти, српска историја, Винчанско писмо.

Процес поништавања словенског цивилизацијског 
идентитета у периоду „модерне“ и „постмодерне“ се огледа 
у промени етнонима словенских народа у службеним нази-
вима њихових држава, језика, писма и територијалних гра-
ница и у успостављању дискутабилне историографије у њи-
ховим и светским образовним системима током деветнаестог 
и двадесетог века. Упркос томе, у савременим друштвеним 
политичким теоријамајош увек не постоји историјска пара-
дигма која дефинише проблем темпорално-спацијалног не-
одређивања линеарног историјског токасловенског цивили-
зацијског идентитета у међународним правним документима 
и законима и образовним системима. Уместо тога, савреме-
ни мислиоци у словенским државама више пажње посвећују 
анализи и примени неофункционалистичке, трансакциона-
листичке, неореалистичке, интергавернменталистичке или 
федералистичке политичке теорије западноевропских и се-
верноамеричких теоретичара о „кохезионој“, „интеграцио-
ној“ или „наднационалној“1 димензији стварања различитих 
структура и институција у процесима међународних интег-
рација. Аутори поменутих политичких теоријасу у склопу 

1  Ernst. B. Haas,The Uniting of Europe, Stanford University Press, 1958,p. 13;16; 
Karl W. Deutsch et. al., Political Community and the North Atlantic Area, 
Greenwood, New York, 1957; Karl W. Deutsch, «The Impact of Communications 
upon International Relations Theory,» in Abdul Said (ed .), Theory of International 
Relations : TheCrisis of Relevance (Englewood Cliffs, N.J .: Prentice-Hall, 1968),  
p . 75;L. Cram, (1996) “Theories of European Integration“. J.J. Richardson (ed/) 
European Union: Power and Policymaking, Routledge, London, 1996; William H. 
Riker, „Federalism“, F. I. Greenstein, N.W. Polsby (eds.), Handbook of Political 
Science, Vol. 5: Governmental Institutions and Process, Addisson-Wesley, Reading 
MA, 1975; AndrewMoravcsik, “LiberalIntergovernmentalismand Integration: A 
Rejoinder“, Journal of Common Market Studies33: 4, 1995, 611-628; L
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тих теорија анализирали методе, процесе и циљеве ширења 
моћи одређених западних држава или империја помоћу вој-
них или невојних метода наметања њихове политичке и еко-
номске философије и политичке организације другим држа-
вама.Међутим, линеарни историјски ток и корене и циљеве 
тог западњачког колонијалног процеса који је отпочео у де-
ветнаестом веку на невојним културолошким основама и 
који континуирано траје до данашњих дана, многи мислио-
ци у словенским државама нису препознали и систематизо-
вали у облику јасних теоријских основа током његовог 
трајања. Због тога они нису ни могли на време да схвате 
корене и узроке његовог прерастања у актуелну војно-поли-
тичку претњу по мир у том подручју и у читавом свету на 
почетку двадесет и првог века. Успостављање једне нове 
теоријске парадигме о одређивању линеарног историјског 
ток словенског цивилизацијског идентитета је потребно да 
би се објаснио и дефинисао специфичан невојни процес по-
ништавања идентитета словенске цивилизације као претход-
ница војним походима на територије словенских држава и 
народа, који је био евидентан у историји од времена влада-
вине царице Екатарине Велике у Русији, као и од времена 
владавине турског Османлијског, Аустро-Угарског и Пруског 
царства на Балканском полуострву, и који траје све до дана-
шњих дана.У том смислу, у научним анализама супранаци-
оналних регионалних и интерконтиненталних процеса „мо-
дерне“ и „постмодерне“ ере не постоји теоријска парадигма 
која би дефинисала геополитички и културолошки коло-
нијални карактер маскирања или поништавања етнонима 
словенских народа у светској историографији употребом 
различитих „интеграционих назива“ као што су „Индо-Арја-
ни“, „Ромеји“, „Трећи Рим“, „Византијци“, „Совјети“, „Југо-
словени“, „Балканци“, „Источни Европљани“ или „Евроазиј-
ци“ у различитим примарним и секундарним историјским 
изворима. Овакви општи и синтетизујући интеграциони-
стички називи за словенске државе и народе су од деветна-
естог века били усвајани и примењивани у словенским др-
жавама, уз усвајање страних политичких филозофија, 
организационих система и правних одредби, применом вој-
них или невојних средстава. Одбацивањем властитог тради-
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ционалног идентитета, за што је најблатантнији пример зва-
нично одбацивање традиционалног етнонима народа као 
именитеља државности и идентитета у називу државе, и 
преузимањем и заживљавањем нових политичких филосо-
фија, институција и термина са супранационалном интегра-
ционистичком димензијом у пракси, словенским народима 
у тим државама је била одузимана национална историјска 
свест.2 Невојна средства освајања или присвајања туђих људ-
ских, културних и природних ресурса у одређеним држава-
ма су ефикасна у свом трајању и деловању ако се у широком 
спектру културног, етничког, религијског и државног ин-
жењеринга устале у њиховим традицијама нове непознате 
политичке филозофије, религије или друштвени системи. То 
подразумева и промену етнонима у историјским уџбеници-
ма на циљаној територији, а последично томе и промену 
друштвене свести и националног идентитета народа који 
живи на тој територији. У том смислу некадашњи Власи и 
Молдавци су од деветнаестог века званично проглашени 
„Румунима“,3 Руси и остали народи на широком простору 
бившег Руског царства су у двадесетом веку постали „Со-
вјети“ или „Источни Европљани“, а „Источним“ или „Југо-
источним Европљанима“ су били називани и Срби, Хрвати, 
Словенци и осталих народи на Балканском полуострву, који 

2  Једно од невојних средстава је процес постепеног мењања идентитетске све-
сти народа кроз интеграционе процесе у оквиру једносмерне културне разме-
не или у оквиру узајамне двосмерне културне размене тих држава са другим 
државама. Историјска искуства Русије или Србије у том смислу била су од-
бацивања етнонима Руса или Словена као именитеља цивилизације коју су 
они створили, као што је то био случај са занемаривањем знања о историји 
пред-руске паганске хиперборејско- сарматске, историје, измена њиховог тра-
диционалног писма и језика, стварање нових држава на њиховој територији 
под именом њихове територијалне или неке друге а не етничке одреднице, 
затим брисање њиховог идентитета мењањем њихове демографске структу-
ре, презимена, уништавањем њихових православних манастира, присвајањем 
њихових оригиналних историјских докумената и слично.

3  Prisci,Fragmenta. 8. R. 291-305; Historicigraeciminoris, 1870; Владимир 
Ћоровић, Историја Срба, Ниш, ‘’ЗОГРАФ’’, 2001, стр. 19-23, цит. Приск 
који у доба Римског царства назива Влашку „словенском земљом“; AeneaeS
ylviiPiccolomineiposteaPIIIIpapae,Europa, cap. 1 = Operageographicaethistorica, 
Helmstadt, 1707; Константин Јиричек, Историја Срба, прев. Јован Радоњић, 
Научна књига, Београд, 1952., стр. 60: Јиричек назива Влашку „родном 
земљом Словена“.
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су уз то још добили и интеграциони назив „Југословени“ у 
двадесетом веку. Лингвистички и семантички смисао савре-
меног интеграционог4  термина „евроазијске интеграције“,  
као и термина „европске интеграције“ који се нуди словен-
ским државама као алтернатива „евроазијским“ интегра-
цијама, подразумева својим изостављањем помињања сло-
венске цивилизације унутар тог назива, један савремени 
пример супранационалног политичких „трансфера лојално-
сти са једног старог на нови центар“.5У случају „Евроазиј-
ског“ супранационалног политичког савеза ради се о транс-
феру лојалности на један наднационални политички и 
економски савез који подразумева коегзистенцију и обје-
дињавање народа са различитим цивилизацијским иденти-
тетом на такозваном „евроазијском“ територију,али који у 
свом називу истиче постојање само европске и азијске ци-
вилизације без спомињања словенске (руске) цивилизације 
у њему.Интеграциони назив „Евроазија“ који обухваћа под 
овим називом Русију, друге словенске и остале државе на 
једном широком простору Азије и Европе, али без помињања 
руског или словенског етнонима у њему, је дискутабилан по 
историографско одређење руског народа као једног од носи-
лаца будућих глобалних интеграција у оквиру поменутог 
„евроазијског“ интеграционог супранационалног концепта 
на поменутом географском простору. Мишљење многих рус-
ких аутора да је Русија ,,Средњи свет“између Европе и Азије 
временом је у процесу уобличавања „евроазијске“геополити
чкедоктрине сведено на формирање једне основне поставке-
да је „Русијаисто што и Евроазија“,6 док се истовремено при-
хвата теза да би један према називу непостојећи народ у тим 
интеграцијама могао уједно да буде и „стожер тих 
интеграција“7 као носилац руске односно словенске цивили-

4  Латинска реч „integratio“ преводи се у значењима „козехија“ и „обнова“, тако 
да аутор текста наглашава да у тексту употребљава термин „интеграциони“ у 
смислу „кохезивни“, односно „обједињујући, уједињујући“.

5   Ernst. B. Haas,The Uniting of Europe, Stanford University Press, 1958.
6  Небојша Вуковић, „Одређење културно-географског и политичко-географског 

идентитета Русије у делу Владимира Ламанског“, Национални интерес vol. 
16., 1/2013., Институт за политичке студије, Београд, цит. Ирина Василенко, 
Геополитика современного мира,Юрайт, Москва,2010,стр. 279.

7  Исто, стр. 274,  цит. Владимир Ламанскии, стр. 202.
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зације.Ова чињеница налаже потребу да се схвати однос из-
међу глобалистичке и националне димензије у политичкој 
филозофији самог тог концепта, као и национални капаци-
тети словенских држава унутар тог концепта. Једно важно 
објашњење политичке философије тог концепта налази се у 
„геоисторијском приступу“ у употреби интеграционих на-
зива „Источна Европа“ и „Евроазија“ западноевропских и 
северноамеричких мислилаца, географа Халфорда Мекинде-
ра и геополитичара Николаса Спајкмена у двадесетом 
веку.8Према географу Халфорду Мекиндеру, „након периода 
Колумбовског периода који је Европи четири века након тога 
обезбедио водећу улогу у свету“,9појавили су се разлози за 
успостављање колонијалне културолошке политике запад-
ноевропских и средњеевропских држава у правцу освајања 
и „контролисања  „Источне Европе“ и „Евроазије“ у сврху 
„лакше контроле читавог света“.10 Процес поништавања 
идентитета словенских држава на такозваном „источноев-
ропском“ и „евроазијском“ простору,то јестна балканско-цр-
номорском подручју и на подручју бивше „Свете Русије“, 
односно бившег Руског царства, може да се разматра у дис-
курсу Мекиндерове и Спајкменове тврдње о потреби држа-
ва западне хемисфере за владавином и контролом такозваног 
„евроазијског“ подручја, као и у дискурсу хербертспенсеров-
ске и дарвинистичке теорије о потреби присвајања природ-
них, људских и културних ресурса на некој циљаној тери-
торији у циљу „борбе за опстанак“ међу државама и 
народима.Мекиндерови и Спајкменови интеграциони називи 
„Источна Европа“ и „Евроазија“ претходили су озваниченом 
успостављању „евроазијског“ интеграционог супранацио-
налног концепта на једном широком географском простору 
који на почетку двадесет и првог века обухвата један зна-

8  Milan Hauner, What is Asia to Us?: Russia’s Asian Heartland Yesterday and To-
day, Routledge Revivals, Routledge, 2013,139, cit. Nicholas J. Spуkeman, The 
Geographу of the Peace, Harcourt, Brace & World, 1944, p. 44.

9  Исто,139, цит. HalfordJ. Mackinder,TheGeographicalPivot, 1904, 430-431; 146: 
На 146. страни у фус-ноти историчар Хаунер објашњава да Мекиндер није 
употребљавао израз „геополитички“ и да је његов приступ овој теми био више 
„геоисторијски“.

10 Исто, 139-142.
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чајан део територија европског и азијског континента.11 Као 
почетак савременог „Евроазијског“ интеграционог концепта 
узима се март 1994.-те године, када је председник Казахста-
на Нурсултан Назарбајев на Универзитету Ломоносов у Мо-
скви иступио са рефератом “Пројекат о формирању Евроа-
зијског Савеза Држава”. Иако су многи академски радници 
имали озбиљне примедбе за географску, геополитичку, се-
мантичку и лингвистичку одредницу самог тог интеграци-
оног назива „евроазијски“,12 он је ипак заживео у званичној 
и незваничној употреби, тако да је озваничен и у службеним 
међународним документима, као, на пример, у случају осни-
вања Евроазијског економског савеза (ЕАЕС) 1. јануара 2015. 
године. Евроазијски економски савез је, као и Европска 
Унија, замишљен као мултиглобални пројекат „стварања не 
„Велике Европе од Лисабона до Владивостока, већ „Велике 
Евроазија од Пекинга до Минска или Београда“.13 Званична 
употреба овог интеграционог назива значи да на почетку 21. 
века руски народ улази у глобалистичке интеграционе про-
цесе кроз специфичан процес  потенцијалне деименизације 
свог етнонима и прихватања употребе његове замене у об-
лику општег интеграционистичког и супранационалног на-
зива „Евроазија“ у једној широкој употреби. Јасније семан-

11  Небојша Вуковић, „Одређење културно-географског и политичко-географ-
ског идентитета Русије у делу Владимира Ламанског“, Национални инте-
рес vol. 16., 1/2013., Институт за политичке студије, Београд, стр. 274, цит. 
ВладимирЛаманский,,,Три мираАзийско-Европейскогоматерика“

12  Поједини савремени историчари тај назив отворено дефинишу као „бесми-
слицу у географском смислу“, о томе видети SergeyGlebov, “Wither Eurasia? 
History of Ideas in an Imperial Situation“, Ab Imperio, 2/2008, 347: „Термин 
„Евроазија“ је, заиста, једна бесмислица у географском смислу, (а не може да 
се каже ни за континент „Европа“ да је икад имао смисла у смислу географског 
концепта), и не може да се поткрепи без враћања нанекакав замишљени појам 
простора дефинисаног селективно одабраним критеријумима, како показују 
критичке студије Савицковог схватања географије.“ Глебов, (цит. Mark Bassin, 
„Russia between Europe and Asia: The Ideological  Construction of Geograph-
ical Space“, Slavic Review. 1991. Vol. 50. No. 1. пp. 1-17; 347), такође тврди 
да је са термином „Еуроазија“ повезан „интелектуални терет“ који доноси 
„критичку потребу академског преиспитивања ранијих прихваћених оквира и 
конвенција“. 

13  Горан Тешић „Евроазијство и савремене евроазијске интеграције као спас 
за Србију“, 17.04.2016,  17/04/2016 http://evroazija.rs/index.php/evroazijstvo-i-
savremene-evroazijske-integracije-kao-spas-za-srbiju/
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тичко и лингвистичко одређивање етнонима носиоца руског 
(словенског) цивилизацијског идентитета у „евроазијском“ 
концепту, било би најава да у друштвеним наукама почиње 
да се суптилније научно разматра утврђивање и одређи-
вањеруског и уопште словенског националног и цивилиза-
цијског идентитета у будућим међународним интеграцио-
ним процесима.

1. Историјски примери деисторизације словенске 
цивилизације

Употреба интеграционих назива за носиоце словенске 
цивилизацију уместо помињања њихових етнонима при-
мећена је већ у доба владавине Римског царства, када су на 
простору тадашњих словенских14држава под називима Или-

14  Boeckh, Introduct. ad Inscr.Sarmatic. Corp. Inscr. part xi, p. 83.(Ed.) G. Dankovsky, 
Homerus Slavicis dialectis cognata lingua scripsit, Fol. V. Iliados, Lib. I. 8vo. maj. 
Wien. 8s; B. A. Malyarchuk, „Differentiation and Genetic Position of Slavs among 
Eurasian Ethnic Groups as Inferred from Variation in Mitochondrial DNA“; Jarl 
Charpentier, „The Original Home of the Indo-Europeans“, Bulletin of the School 
of Oriental and African Studies, Vol. 4, Iss. 1, 1926, pp. 147-17; Sclavonian 
Antiquities”, The Foreign Quarterly Revue, Vol. 26, p. 34: Аутор овог чланкараз-
дваја Србе (Словене) од једне гране древних Скита које су стари Грци назива-
ли Саки, који су били монголског порекла и поред којих су живели неко време 
у истом географском подручју.; Strabo, Geography, 7.3.2; 7.3.4; 12.4.4: „Гети, 
Дачани, Мизи, Мези, Лидијци, Фриги, Тројанци и Битини су исти народ. Сви 
су они Трачани и не разликују се много међу собом.“; Appian, Roman History,  
9.3.14.; 5.10.1.6: „Панонци, Раси, Норици, европски Мези или Меди и суседна 
племена од реке Дунав до Црног мора су сви Илири и плаћају један илир-
ски порез.“ ; „Privileges of Emperors Leopold, Josef and Charles VI, and also of 
Her Royal Majesty Maria Theresa to glorious Illyrico-Rassian nation“, ILLYRIO-
SERBICA 1683-1715 (1723); J. Pokorny, Indogermanisches Etymologisches 
Woerterbuch, University of Leiden., 1959, „lllyrian VN Boioi»; Cyprian Rober, Le 
Monde de Slaves, Paris,1846; Cornelius Tacitus, Historiae, 105.; Salomon, Mater 
Verborum, Cod. Mus. Boh.p. 303.c.3: „Sarmatae nuncupati... Sirbi tum dicti.»; 
Wacerad, Cod.Mus.Boh p. 471c. 1: „Sarmatae populi, Sirbi.»; Robert Gordon 
Latham, Opuscula – Essays Chiefl y Philological and Ethnographical, Williams & 
Norgate, London 1860; Nicola Densusianu, Prehistoric Dacia,, Part 5  –  Ch.XXXII, 
cit. Scymnus of Chios (Orb. Descr. V. 585; Strabo, Geography, 13. 1. 31.; 12. 3. 3; 
7. 3. 2; 13. 1. 8; А. Descubes, Nouveau Dictionnaire d’ Historie, de Geographie, 
de Mytologie et de Biographie, Paris, 1880, цит. Francois Pouqueville, Voyage en 
Grece, 1820-1822.; L’histoire et la description de la Grece, 1825.; Histoire de la 
regeneration de la Grece; Gaius Plinius Secundus Maior, Naturalis Historia VI, 
19: «...utriumque in ostio Cimmerium, quod antea Serberion vocabantur.“Strabo, 
Geography, 7.1.3 (Страбон овде раздваја Готе (Гутонес) и дачке Гете.); E.J. 
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рик и Мезија15били помињани у оригиналним историјским 
изворима као припадници трачких, илирских, гетских, 
влашких, скитских и сарматских етнија.16 Пример оснивања 
и развоја провинције Самланд на северу Европе или пример 
савремене интерпретације о историји античког Рима, Грчке 
и касније Византије из које је умногоме одстрањен значајан 
допринос словенских народа овим старим цивилизацијама, 
или пример стварања државних федерација као што су биле 
Југославија и Совјетски Савез у двадесетом веку, показују 
да су словенске државеврло осетљиве на процесе политич-
ких и економских удруживања кроз историју. Оне су обично 
из интеграционих процеса излазиле са измењеним унутра-
шњим и спољним границама, смањеним биолошким прира-
штајем становништва и промењеном свешћу у одређивању 
својих националних идентитета. Проблем непомињања етно-
нима неког словенског народа у научним радовима који се од 
двадесетог века односе на светску историју, поготово на пе-
риод предантичке и античке светске историје, примећује се 
и на примеру занемаривања научно доказане епигенетске и 

Bickerman, Chronology of the Ancient World, Cornell University Press, 1982: 
према Елијасу Бикерману већ 2.500 година пре Христа разделили су се на 
Кимбријском полуострву племена Срба, Германа и Нордијаца-Скандинаваца.

15  Barthold Georg Niebuhr,  Lecture son ancientethnography and geography: com-
prising Greece and hercolonies, Epirus, Macedonia, Illyricum, Italy, Gaul, 
Spain, Britain, thenorthofAfrica, etc., Vol. 1, WaltonandMaberly, 1853, pp. 281-
282; 298: „Након што је Римско царство завладало простором Балканског 
полуострва подељене су територије тако што су за границе одређиване реке, 
иако су планине праве природне границе. Римски Илирикум био је уметни и 
политички назив за тадашњи грчки „Илириои“, односно Илирицис.“ Таква 
пракса се поновила и у доба Аустро-угарске монархије. Аустро-угарски 
двор је Србе називао Илирима у својим званичним документима све до 
двадесетог века: „Privilegesof Emperors Leopold, Josefand CharlesVI, and al-
soof Her Royal Majesty Maria Theresato glorious Illyrico-Rassiannation“, Illyrio 
Serbica1683-1715 (1723), Haus, Hof u. Staat.ArchivWien, Prev. Zhefarovic и 
Nenadovic, Музеј Matica Srpska,Novi Sad,1745; Mladen Stanković, Poslednja 
Vizantijska Carica Jelena Paleologina– Srpska princeza i monahinja Ipomonija, 
Bašta Balkana (оригинално“Vodič za život“,br. 2 ,Novembar2010, str. 104-105, 
цит. византијски државник и филозоф Георгије Гемист Плитон

16  Aeneae Sylvii PiccolomineiposteaPIIIIpapae,Europa, cap. 1 = Operageographi-
caethistorica, Helmstadt, 1707;Мовсес Каланкатуаци,История страны 
Алуанк, Ереван. Матенадаран. 1984; Mario Alinei, An alternative model for 
the origins of European peoples and languages: The Continuity theory,“Le 
radiciprimedell’Europa: Stratifi cazini,processidiffusivi,scontrie incontridi cul-
ture”,27/28 ottobre1999. Milan, Italy
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културолошке историјске везесловенског народа са древним 
Индо-арјанима који су према историјским записима Стра-
бона, Плинија, Тацита и Херодота,17 према епигенетским 
истраживањима Анатолија Кљосова, Олега Трубачова, Луја 
Карпантјеа18 и према гео-лингвистичким и антрополошким 
истраживањима Марија Алинеија, Генадија Грињевича и 
других савремених научника19насељавали све до данашњих 
дана као потомци древних Индо-Арјана, односно чак према 
Павелу Шафарику као „потомци старих Срба“,20простор од 

17  Strabo, Geography,7.3.2; 7.3.6: 7.3.7, 7.3.14, 7.7.1, 12.4.4; Ptolemy, Natural His-
tory, 6. 15; Arrianus of Nicomedia,  Exp. Lib. 4. 1. 1; Herodot, History 4.19; 6.140; 
c.33; Gaius Plinius Secundus Maior, Naturalis Historia 6, 19; Ovidius, Trist. 2. 
198-199; 3. 10. 4-5; 3. 3. 5-7; Statius, Acchileid, 1.134, Valerius Flaccus, Argonau-
tica, vi. 135; Homer, Iliad, 10. 14, 1.594; Odyss. 8. 294; Теофилакт Симоката, 
History, 3,4.7; Ptolomy, Geography, 5.9.21; 6.14

18  AnatoleKlyosov, “DNAGenealogy, MutationRates, andSomeHistoricalEvidence-
WrittenintheY-Chromosome, PartII: WalkingtheMap”, JournalofGenericGeneal-
ogy, 5 (2), 2009, p. 217, http://www.jogg.info/52/fi les/Klyosov2.pdf; B. A. Malyar-
chuk, „Differentiation and Genetic Position of Slavs among Eurasian Ethnic Groups 
as Inferred from Variation in Mitochondrial DNA“, Russian Journal of Genetics 
37 (12): 1437-1443, MAIK Nauka Interperiodica, December 2001: Уз доказе 
митохондријалне ДНК постоје антрополошки, језички и археолошки докази за 
древну везу између старих Словена и Скита из степских зона источне Европе 
и њихове сличности са становништвом Балканског полуострва. То потврђују и 
језички подаци о вези прото-словенских дијалеката са јужноисточном групом 
индо-европских дијалеката. Видети Ф. Л. Морошкин, Историко-критические 
исследования о руссах и славянах, СПб., 1842, стр. 163-173; Maspero Gaston, 
Historie ancienne des peoples d’ orient, Paris, 1894.

19  О. Н. Трубачов, Етногенез и культура древнейших Славян, Наука,Москва, 
1991; Александар Асов,  “Атланты – Арии – Славяне. История и вера”, с. 
313, Гранд фаир пресс, Москва, 2000; RaoulMclaughlin; “Silk Ties: The Links 
Between Ancient Rome and China“, HistoryToday, Vol. 58, January 2008;  Ради-
воје Пешић, Оптужујем ћутањем, Пешић и синови, Београд, 2001., стр. 24-
25; ГенадијСтаниславовичГрињевич,Тайнаславјанскойдревнийцивилизации,О
течество,Москва,2003, http://www.youtube.com/watch?v=qoICvWkGMxQ

20  “SclavonianAntiquities”, TheForeignQuarterlyRevue, Vol. 26, October 1840., 
January 1841., (Am. Ed.), JemimaM. Mason, CornerofBroadwayandFineStreet, 
NewYork, 1841, pp. 34; 39-40; Данас је мало позната чињеница коју је исказао 
новинар британске ревије TheForeignQuarterlyRevue у деветнаестом веку 
у осврту на студију Павла Шафарика Словенске старожитности да је у 
светској историографији до деветнаестог века било уврежено мишљење да 
је у прошлости заједничко име за све Словене било Срби (Сирби), што је у 
оригиналном значењу на старословенском језику био назив за „сроднике, 
саплеменике“ или „народ, род“; „Због мешаности словенске расе са Чудима 
и Татарима од шеснаестог века интелектуалци Московљани или Велики 
Руси почели су да уместо са словенском расом повезују своје порекло са 
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Сибира до Балканског полуострва21 и говорили су једним 
заједничким језиком уз мање разлике у дијалекту.22Међутим, 
временом је у научним радовима назив „индо-арјански“ пре-
лазио у назив „индо-европски“, а затим и у „индо-герман-
ски“, и као такав се усталио у објашњењима етничке слике 
и културне политике некадашњих „индо-арјанских“ народа 
у културним политикама многих држава. На жалост у два-
десетом веку тај назив је био чак историографски злоупо-
требљаван у расним и етно-националистичким теоријама и 
у геополитичким сукобима.23У том смислу карактеристична 
је дискутабилна употреба општих назива „Старо европско 
писмо“ за Винчанско писмо24 које је настало пре неколико 
миленијума на подручју данашње Србије, за које се сматра 
да је писмо-извориште великог броја данашњих светских 
писама у употреби и које има одређене сличности са ста-
рословенским писмом, глагољицом, рунама, латиницом и 
ћирилицом, о чему сведоче бројни писани документи и на-

народом Рос који је поменуо пророк Езекиел.  Због тога су од тог времена 
становници Велике Русије називали себе Русинима, а земљу Русијом. Дошло 
је до промене и у граматичкој структури њиховог језика, што је одвојило овај 
простор од древне Русије... Име Словени показало се дуготрајнијим од раније 
старог имена Анти и због своје велике популарности истиснуло је име Сирби 
и постало општи одомаћени назив за све Словене. Срби су једини народ 
који је сачувао оригинално име своје древне расе и остали су немешани до 
данашњег дана.“ Исто, стр. 34: Ранији назив Сорби, Сирби и Серби заменили 
су Прокопије и други (историчари) називом Спори.

21  Anatole Klyosov, “DNA Genealogy, Mutation Rates, and Some Historical Evi-
dence Written in the Y-Chromosome, Part II: Walking the Map”, B. A. Malyarchuk, 
„Differentiation and Genetic Position of Slavs among Eurasian Ethnic Groups as 
Inferred from Variation in Mitochondrial DNA“

22  F. M. Appendini, De praestantia et  vetustate lingue Illyriace, Ragusa,1806, cit. 
Strabon, Teophilactes, Ovidius; Appian, Roman History,5.10.1.6; О. Н. Трубачов, 
ЕтногенезикультурадревнейшихСлавян, Наука,Москва, 1991.

23  Robert Leonard Carneiro, The Muse of History and the Science of Culture, Birkhäuser, 
2000, p. 87: На жалост, интерпретације митова о пореклу Кимбра и Теута дали 
су неким историчарима деветнаестог века повод за више или мање отворене 
тврдње о супериорности арјанских белих народа „теутонског“ порекла над 
другим народима. Такође о таквим теоријама у историографији у 19. и 20. 
веку видети Ernst Breisach, Historiography:  Ancient, Medieval,&Modern, 2nd 
Edition, The University of Chicago Press, Chicago &London, 1994, pp. 380-381.

24  Ово писмо носи назив археолошког налазишта и насеља Винча поред реке Ду-
нав у близини Београда према коме се у научним радовима често назива читав 
културни круг неолитске винчанско-трипољске цивилизације која отприлике 
обухвата данашњи балкански и делимично црноморски географски простор.
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тписи у камену и дрвету од балканско-црноморског региона 
све до Синајске горе.25Због чињенице да оно дели са дана-
шњим српским писмом двадесет истоветних знакова26 при-
падници српске аутохтонистичке историјске школе, као по-
борници тезе о аутохтоности српског народа на Балканском 
полуострву од неолитског доба, у својим научним радови-
ма ово писмо називају „србица“. С друге стране, „Винчан-
ско писмо“ или „србицу“ поједини савремени припадници 
германско-нордијске историјске школе и други научници у 
својим научним радовима називају писмом и културом „Ста-
ре Европе“ или „Евроазије“.27

25  Petar Milosavljević, Srpska pisma, BanjaLuka:Besjeda; Beograd:Ars Libri,2006.; 
Драган Николић,, „Словенско право“,http://www.rastko.rs/rastko-ukr/istorija/
dnikolic-slovenskopravo.html;PavelSerafi m, „SitovoInscription“, p.203, http://
www.korenine.si/zborniki/zbornik06/serafi mov_sitovo06.pdf:R.D. Đorđević, 
Obelisk iz Ksantosa.Zakonik pravnih, običajnih i moralnih načela Srba pre 2600-
2800 godina, (Prevod zakona Svetislav S.Bilbija),Edicija Srpski koreni, Serbona 
Niš, 2003.; В.А. Чудинов, О сербском камне с законами VIII века из Сирбины, 
http://www.runitsa.ru/publications/publication_512.php; Herodot, History,II 6; 
III 5., AuroraPetan, “ApossibleDacianroyalarchiveonleadplates”, AntiquityVol 79 
No 303 March 2005 Articlenumber 79006, http://antiquity.ac.uk/projgall/petan/
index.html, „Синајски рукопис“ (Codex Sinaiticus), http://sr.wikipedia.org/wiki/
Синајски_рукопис, RichardLepsius, LettersfromEgypt, EthiopiaandthePeninsu-
laofSinai, London, HenryG. Bohn, YorkStreet, CoventGarden, 1853, p. 310; S.W. 
J. Lamberts, TheEthnicityoftheSeaPeople, p. 99, http://repub.eur.nl/res/pub/7686/
Woudhuizen%20bw.pdf

26  Signs of Civilization,  Mеђународни симпозијум у Новом Саду, 24 до 29 маја 
2004., САНУ/ Institute for Archaeomythology, U.S.A. (Simpozijum „Znaci 
civilizacije“: „Platoneum“ SANU ogranak za Novi Sad i Institut za arheomitologiju 
SAD, 25-29. maja, 2004. godine.);Радивоје Пешић, Винчанско писмо, стр. 64, 
цит. H. Todorova 1986: 207-213, sl. 113-117; Gimbutas, Maria, “Deities and Sym-
bols of Old Europe and Their Survival in the Indo-European Era: A Synopsis”, 
Sprung from Some Common Source: Investigations into the Prehistory of Languag-
es, (Ед. Sydney Lamb, E. Mitchell), Stanford University Press, 1991; Haarmann, 
Harald; Marler, Joan, Introducing the Mythological Crescent: Ancient Beliefs and 
Imagery Connecting Eurasia With Anatolia, Otto HarrassowitzVerlag, 2008; Omni-
glot, “Old European Script/Vinca/Danube”, http://www.omniglot.com/writing/vin-
ca.htm; VahanyanVahan, Vahanyan Grigori, „The Intercultural relations between 
Old Europe and Old Armenia“, XXIII Valcamonica Symposium  “Making history 
of prehistory, the role of rock art”, 28 October - 2 November 2009, Capo di Ponte - 
Valcamonica, Italy, http://www.iatp.am/vahanyan/articles/valcamonica1.pdf

27  Gimbutas, Maria, “Deities and Symbols of Old Europe and Their Survival in the 
Indo-European Era: A Synopsis”, Sprung from Some Common Source: Investiga-
tions into the Prehistory of Languages, (Ед. Sydney Lamb, E. Mitchell), Stanford 
University Press, 1991; Haarmann, Harald; Marler, Joan, Introducing the Mytho-
logical Crescent: Ancient Beliefs and Imagery Connecting Eurasia With Anatolia, 



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 1/2016, год ХII vol. 25 стр. 191-227

203

Историјски корен културе заборава односно деистори-
зације у словенским државама од средњег века наовамо 
може да се нађе у геополитичкој позицији Русије и словен-
ских држава у односу на своје западне, јужне и источне су-
седе. У средњем веку су Руско царство, Србија и суседне 
словенске државе потпали под владавину монголске импе-
рије и ханата и Турског османлијског царства. У истом пе-
риоду због свог повољнијег географског положаја и за-
хваљујући развоју флота галија са топовима државе средњег 
дела Европе и око Балтика неометано могле да стварају са-
везе трговачких гилди и градова, а западно на Атлантику и 
јужно на Медитерану такође захваљујући развоју трговачке 
и ратне морнарице била су развијана велика царства.28Такве 
средњовековне и постсредњовековне средње и западноев-
ропске државе и царства као носиоци идеја о парламента-
ризму, слободном тржишту и предузетништву уз помоћ раз-
вијених технолошких средстава унапређивали су своје 
друштвене и државне заједнице, освајали нове територије и 
успостављали нова тржишта за трговинску размену. Имајући 
у виду компаративну гео-економску предност у развоју др-
жаве и друштва западних држава у односу на пост-монгол-
скотатарску Русију из шеснаестог века или на пост-турско-

Otto HarrassowitzVerlag, 2008; Omniglot, “Old European Script/Vinca/Danube”, 
http://www.omniglot.com/writing/vinca.htm; VahanyanVahan, Vahanyan Grigori, 
„The Intercultural relations between Old Europe and Old Armenia“, XXIII Val-
camonica Symposium  “Making history of prehistory, the role of rock art”, 28 Oc-
tober - 2 November 2009, Capo di Ponte - Valcamonica, Italy, http://www.iatp.am/
vahanyan/articles/valcamonica1.pdf

28  Од Енглеске на северозападу до Италије на југу одвијао се развој технике, 
рачуноводства, трговине, осигурања, саобраћаја, демократизација политичке 
културе, развој средстава јавног информисања, трговина, опера, софистици-
раност производње парфема, чоколада, одевних, превозних и сличних произ-
вода и укуса потрошача и слично. О томе видети John H. Munro, “Early Modern 
Mercantilism Money, Economic Nationalism and the State in Early Modern Europe, 
Letter of Jean Colbert to Louis XIV, King of France”, The Economic History of 
Early Modern Europe to 1914, http://eh.net/coursesyllabi/munro/3MERCANT2.
pdf., cit.Jean-Baptiste Colbert: У складу са таквим степеном економског раз-
воја, у седамнаестом веку министри финансија развијених држава писали су 
својим краљевима да је „једноставно и само обиље новца у једној држави 
могло да направи разлику у њеној величини и снази.“ ; Vlado Kotnik, “Opera, 
Myth, Society: How do they correlate?”, TRAMES – Journal of the Humanities and 
Social Studies, Vol. 8, No. 3, 2004, Estonian Academy Publishers, Estonia, p. 327.
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османлијску Србију из деветнаестог века није чудно да су 
интелектуалне елите из словенских држава након осло-
бађања својих држава од татарско-монголских и турских 
суседа покушавале да убрзано достигну западне суседе. Оне 
су то чиниле додавајући елементе  политичке филозофије и 
друштвене организације суседних западних држава својим 
традиционалним матрицама владарског самодржавља, ло-
калних самоуправа и сеоских задруга које су вековима пре 
тога у њиховим државама биле настале на основама морал-
но-правне вертикале православља и друштвене солидарно-
сти. Међутим, таква међународна културна размена, коју су 
испрва руски мислиоци замислили као једносмерну култур-
ну размену у смислу позитивне селекције и преузимања нај-
бољих достигнућа западноевропске цивилизације, поприми-
ла је у доба владавине царице Екатарине Велике облик 
слабљења и нестајања аутохтоне верзије руске историје, од-
носно преправљања древних руских историјских докумена-
та и летописа од стране германских историчара Августа Вон 
Шлецера и Герхарда Фридрих Милера.29 Након таквих пре-
правки руске историје није ни чудно да су чак и славни рус-
ки мислиоци Лав Гумиљов и Владимир Ламански у својим 
делима тврдили да је руски суперетнос пет стотина година 
млађи од (западно)европског етноса.30 Таквом тврдњом се 
одбацивала свеукупна ранија историјски доказана и доку-
ментована синтеза порекла Руса и осталих Словена као „Си-

29   Dr. Friedrich Otto, The History of Russian Literature, with a Lexicon of Russian 
Authors, pp. 301-303: Најбољи препис оригиналног дела Латопис или Хрони-
ка Оца Нестора Кијевског су били Paper-Codicesиз 14. и 15. века, али су оба 
ова рукописа била спаљена у Москви 1812. године. Постоји још неколико 
преписа оригиналног рукописа, али највреднија копија Хронике је била „она 
од Шлецера коју он није објавио све док није довршио свој четрдесетого-
дишњи рад на њеном комплетирању... Јасикоф је превео овај рукопис на рус-
ки језик и објавио га у три топа под именом Оца Нестора или Стари руски 
латопи на старом словенском дијалекту, прикупљен, преведен и илустрован 
од стране А. Л. Шлецера у Сент Петерсбургу од 1809. до 1819. године.“ Та-
кође на исту тему видети Г. В. Носовски, А. Т. Фоменко Ломоносов и Милер 
(Допуна на крају књиге А.Т. Фоменка „Тројански рат у Средњовековљу“), 
Москва, „Астрељ“, 2007, с. 363-374.

30  Немања Вуковић, „Одређење културно-географског и политичко-географ-
ског идентитета Русије у делу Владимира Ламанског“, стр. 279,  cit. Лев 
Гумилев,От Русик России,Эксмо,Москва2009, стр. 321.)
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нова Нојеве Арке“ и Јафетоваца31 од времена Великог потопа 
наовамо, о чему сведоче оригинални историјски извори и 
писани споменици широм Источног Медитерана од Мегаре 
и некадашњег трачко-феничанског Орминијума-Посејдо-
нијума у данашњој Грчкој32 и места Дервени у Македонији33 
или Гордиона, Ефеса и некадашњег Сирбиса у данашњој 
Турској све до Синајске горе.34 Ова ранија верзија порекла 
Словена је још увек била актуелна у доба цара Петра 
Великог,35 али је касније била одбачена у свести многих рус-
ких и словенских генерација ђака.Руски народ је имао 
одређена историјска искуства дисконтинуитета у својој ви-
шемиленијумској историји, која на почетку двадесет и првог 
века још увек имају утицај на дискутабилну интерпретацију 
руске историје и самог појма руског идентитета.36 Од доба 

31  Genesis 10; Chronicles 1, Diodorus Sicul. l. 5. 323.; Clemens Alexandrinus, 
Strom. l. 1. 382.; Laonicus Atheniensis Chalcocondylae, Historiarum Libri decem: 
“Sarmatorum ac Sueborum gentes”; “Serblo… Triballos, autem gentes esse totius 
orbis antiquissimam et maximam, compertum habeo.“; Летопис или Хроника 
Оца Нестора Кијевског

32  Strabo, 11.14.12; 11.4.8.; 7.303; 7.316; Thucydides, 2. 101, Herodot, 7.185, 
Pokorny, Indogermanisches Etymologisches Woerterbuch, University of Leiden., 
1959, „lllyrian VN Boioi». Такође о вези Аргоса, Херакла, Трачана и Пелазга на 
територији данашње Грчке видети J. A. Cramer,A Geographical and Historical 
Description of Ancient Greece, Vol. 3, Clarendon Press, Oxford, 1828, p. 251, cit. 
Scholiast of Euripides. (Euripides, Orest.963; Phoeniss. 263, Alcestis, 67; 498)

33  Joseph Roisman, Ian Worthington, A Companion to Ancient Macedonia, John 
Wiley & Sons, 2011, p. 97: У месту Дервени у данашњој Македонији пронађен 
је трачки Дервени папирус.

34  О сличности натписа на каменим споменицима и словенског писма видети 
Bokh, Metrolog.untersuch.1888. S. 427; S. Bokh, Corp. Inscr.graec,T. III. No.C
orpusinscriptionumGraecarum, Bokh, corp. inscript.III, 4102 Morisani,Inscript.
Reginae; Камени натпис„Serbios Heraclides”измеђуПиднеи Дионау дана-
шњојГрчкој; Theodor Мommsen, Die Unteritalishchen Dialekte, Leipzig,1850. и 
T. Volanskii, Pamjatniki pismenosti Slovjan do rizdva Hristovoga, Moskva, 1854, 
str. 3 (tab I, lb): О табли од теракоте из четвртог века пре Христа на којој пише 
Ieraklis Sclavenos („Херакло Словен“).

35  Грамоты русского царя ПетраI от 03 марта 1711, у Орфелин Захарије Сте-
фановић, Житие и славные деяния государя Петра Великого, с приложением 
краткой географической и политической истории о российском царстве, Ве-
неция 1772, Россиа 1774.

36  Разговор Милане Бабић са Валеријем Расторгујевим, Печат, 04.10.2013.: 
„Русофобија и славенофобија су близанци: њих спаја у потпуности основан 
страх“: „Наши дједови нису повезивали ријеч „руски“ са етничком припадно-
шћу. Као прво, тако су називани грађани Русије: руски Нијемци, руски Грци 
или Карелци. Као друго, тим ријечима су се понекад наглашавали православ-
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владавине царева Бориса Годунова и Петра Великог у руско 
Царство унете су многе модернизацијске промене у смислу 
преузимања елемената стране културе.37 После тога од вре-
мена царице Екатарине Друге руски народ је доживео један 
специфичан процес деисторизације у облику дискутабилне 
интерпретације о заснивању руске царске династије и капа-
цитетима заснивања политичке организације у руском 
друштву, чије се психолошке и културолошке последице 
осећају до данашњих дана.38 Припадници германско-нор-

ни. Као треће, њима се означавао снажан словенски суперетнос, који је укљу-
чивао Великорусе, Украјинце, Бјелорусе. Затим су совјетске власти увеле 
појам „совјетски народ“, а Русима су почели називати само Великорусе. Уз 
ово, посљедња ријеч – као самоназив нашег народа – избачена је из употребе 
и готово заборављена. Послије распада СССР-а, када су вјештачки отргну-
ли Руску Федерацију од других територија историјске Русије, пре свега од 
Украјине и Бјелорусије, уско етничко тумачење рускости се учврстило. И сада 
долази до великих тешкоћа при коришћењу тих ријечи, јер не можеш увијек 
објашњавати шта имаш у виду… Са појмом „русијски“, све је напросто једно-
ставније.“

37  Joseph Brodsky, “A Guide to a Renamed City”; Less Than One: Selected Essays, 
Farrar Strauss Giroux, New York, USA, 1986, p. 71; M. V. Lomonosov, „Panegyric 
to the Sovereign Emperor, Peter the Great“, Trans. Ronald Hingley; Marc Raeff, 
(Еd.), Russian Intellectual History: An Anthology, New York: Harcourt, Brace & 
World, 1966, Reprinted by Marc Raeff, Russia Engages the World ‘Peter the Great 
and His Legacy, 1453-1825,http://rusia.nypl.org/level3.html: Утицај нових стра-
них култура је био видљив не само на примеру ангажовања страних стручња-
ка у изградњи Петровграда који је био замишљен да буде „прозор Русије у 
Европу“, него и у употреби новог назива Петерсбург за тај град који је био 
германизована верзија имена Пјотр (Петар). Такође у вези са реформама је-
зика у Русији видети „Словенски језик је језик цркве и молитве“, Сачувајмо 
Црквенословенски језик, Прев. из Богослужебный язык Русской Православной 
Церкви. История. Попытки реформации, Сретенский монастырь. 1999., стр. 
215-221: Преподобни Пајсије Величковскикоји је саставио зборник светоо-
тачких поука о духовном животу  Филокалија или Добротољубљеје дословно 
преводио Свето писмо и друге црквене књиге са грчког на словенски језик и 
сматрао да су ова два језика запањујуће слична. Светитељ Филарет, митропо-
лит Кијевски, сматрао је да је избацивање црквенословенског језика из свести 
значило одвајање од допетровске културе за коју је овај језик био књижевни 
језик у Руском царству и даље је био живи језик Цркве. Сматрао је да је то 
значило постати странац у односу на изворе рускости.

38  У доба владавине царице Екатарине Друге истовремено са праксом инду-
стријализације и изградње железнице и раста комерцијалне индустрије, 
препуштен је монопол над интерпретацијом руске историје припадницима 
германско-нордијске историјске школе Аугусту Вон Шлецеру и Герхарду 
Фридриху Милеру који су на позив царице дошли да једно време живе и раде 
у Русији.О томе видетиDr. Friedrich Otto, The History of Russian Literature, with 
a Lexicon of Russian Authors,  Transl. By George Cox, Oxford. D. A. Talboys,  
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дијске школе у доба царице Екатарине Велике су наметањем 
своје интерпретације порекла руске династије Рјуриковича 
и начина њиховог доласка на престо руског Царства успеш-
но одстранили из свести својих руских ученика тезу да су 
Словени били политички зрео народ који је био у стању да 
успостави политичку организацију у својој држави без ме-
шања страних владара. Овом интерпретацијом је уједно за-
немарена важна историјска функција реке Дњепар која је уз 
Дунав и остале реке црноморског басена била геополитичка, 
трговачка и културолошка повезница некадашњих хипербо-
рејских словенских трговаца ћилибаром, крзном и осталим 
производима са њиховим трговачким партнерима из Егеј-
ског мора, Константинопоља и источног Медитерана. Бри-
сањем такве геополитичке и културолошке повезнице север-
них Словена са црноморско-егејско-балканским Словенима 
је уједно у свести словенских народа занемарена читава јед-
на генеалошка, културна, економска и политичка повезаност 
константинопољских, бугарских, српских, грчких и руских 
царских династија у средњем веку39 чија је значајна зајед-
ничка историјска повезница било хришћанство изравно пре-
несено Словенима од Светог Петра, Светог Павла, Светог 
Андрије и осталих хришћанских апостола.40Не само овакав 
један потез, него и неки следећи важни догађаји у руској 
историји су прекинули јавну свест о повезаности некада-
шњих средњовековних православних словенских царстава41 

1839, p. 301-302; Такође на исту тему видети Г.В. Носовски, А.Т. Фоменко, 
Ломоносов и Милер (Допуна на крају књиге А.Т. Фоменка „Тројански рат у 
Средњовековљу“), Москва, „Астрељ“, 2007, с. 363-374, прев. Сава Росић. 

39   Руски царски летопис, прев. са староруског M. Витезовић, Завод за уџбенике, 
Београд, 2012.,  „Свети Сава у руском царском летопису“, „Родослов и гене-
алошка веза династија“ - стр.20-21; Писмо цара Михаила Седмог Парапина-
ка српском владару Михаилу Војислављевићу у ЛетописМатицеСрпске,К. 
129., стр.21.

40  Нови завет,„Друга посланица Светог Апостола Павла Тимотеју“ (2. Тим. 
4. 10); „Посланица Светог Апостола Павла Римљанима“ (15.19)); Eusebius, 
Church History III.1

41  Владарске елите и обични људи у словенским државама – царствима-теоду-
лијама су преносили моралне поуке Светог писма, светих канона, житија, 
летописа, повеља, историјских записа, фрески, икона и светих литургијских 
служења са генерације на генерацију. Удруживање црквених правила и све-
товних прописа у кодекс моралних и правних закона константинопољских 
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као носиоца „традиционалне моралне вертикале међу њихо-
вим народима“ која је била традиционално значајна за 
управљање руском државом.42У истом периоду су на исто-
ријску и политичку сцену руског Царства ступиле одређене 

царева Теодосија и Јустинијана да је Бог дао човечанству кроз Цркву два 
велика дара– свештенство и царство,односно духовну и државну власт (цит. 
Codex Theodosianus, Justinian,“NovellaeVI”, Corpusjuriscivilis, Теодосије, Жи-
тије Светог Саве, Стара српска књижевност у 24 књиге, књига 5, Просвета 
- Српска књижевна задруга, Београд 1988.)  и да владар мора да буде Божји 
слуга као и његови поданици били су значајан део подлоге за кодекс морал-
них и правних закона српског светитеља и архиепископа Светог Саве Кор-
мчег (Крмчија), односно „Управљање бродом (државом)“ које је дало велики 
допринос учвршћивању духовности у српском, бугарском и руском царст-
ву у средњем веку. (цит. Simon Franklin,Writing, Society and Culture in Early 
Rus, C. 950-1300,Cambridge University Press, 2002, str. 138,147, cit. Shchapov, 
Vizantiiskoe iuzhnoslavianskoe pravovoe nasledie, str. 117-119: Руски митропо-
лит Кирил је 1273. године добио од бугарског деспота Светослава и проши-
рио по Русији Книгу Кормчег. Рјазански принчеви су сачували копију текста 
ове књиге из 1284. године – књигу упутстава о животу у вери и црквеним 
правилима и синопсис црквених канона и цариградског краљевског закона 
са коментарима цариградских научника на основу преведеног светосавског 
Номоканона.) Неколико деценија након тога у вези са сличним правним про-
менама у Русији мислилац Константин Леонтјев је у делу Византизам и сло-
венство цитирао мишљења једног турског паше да ће „Русија бити снажна све 
док не буде имала устав“, као и мишљење британског философа и историчара 
Томаса Карлајла да „већу предност имају царизам, па чак и велики туркизам, 
него чиста анархија до које доводе парламентарна красноречивост, слобода 
штампе и обрачунавање гласова.“ (цит. Константин Леонтјев, Византизам и 
словенство, Логос, Београд, 2005., стр. 32)

42  Небојша Вуковић, „Одређење културно-географског и политичко-географског 
идентитета Русије у делу Владимира Ламанског“,стр. 263-283, цит. Ламански, 
Расторгујев, Дугин, Смолин. Културу средњовековних православних држава 
је одликовало функционисање државе и управљање живота људи према Бо-
жјим заповестима. Сматрало се да је владар државе „Божји изабраник и Ми-
ропомазаник“, као што показују случајеви крунисања царева у Константино-
пољу, припадника династије Немањић у манастирима Светог Петра и Павла 
и Жичи у Србији или случај прихватања позива Земског сабора 1613. године 
испред икона Свете Богородице и светитеља од стране припадника династија 
Васиљевич и Романов Михајла Теодоровича да постане руски Цар. (О томе 
видети „Феодоровская икона Божией Матери“,hram-troicy.prihod.ru,Русская 
Православная Церковь, Нижегородская епархия, II Нижегородское благочи-
ние, 27 Март 2013, http://vysokovo.prihod.ru/news/guid/1135861); (Ed.) Andrzej 
Lazari, The Russian Mentality: Lexicon, University of Lodz, Katowize 1995, p. 
100, cit. Metropolitan of St Petersburg Ioann, 1993: Собор је био традиционална 
историјски тип руског „парламентаризма“ као један религијски, симболички 
и духовни акт који враћа јединство ауторитета и Православља, јединство које 
је било изгубљено у Времену невоља, мирећи их међу собом и са Богом, и по-
тврђујући повратак Божјег закона као аутократске основе руске државности.)
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личности, трговци и авантуристи чији се утицај на руског 
Цара и министре показао јачим од утицаја представника вој-
них кругова који су узалудно упозоравали на погубне по-
следице њихових потеза, како су показали догађаји у дваде-
сетом веку.43 То значи да, уз проблем непомињања етнонима 
Руса или Словена у савременом евроазијског интеграционом 
пројекту, постоји и проблем поновног историјског одређења 

43  David MacLaren McDonald, United Government and Foreign Policy in Russia, 
1900-1914, Harvard University Press, 1992, pp. 40 – 46; Robert A. Berry, 
„Czartoryski’s Hôtel Lambert and the Great Powers in the Balkans, 1832-
1848“,The International History Review Vol. 7, No. 1 (Feb., 1985), pp. 45-67The 
memoirs of Count Witte, Garden City, N. Y., and Toronto, Doubleday, Page& 
Company,1921; A. Dz. P. Tejlor, Borba za prevlast u Evropi – 1848 – 1918,, 
“VeselinMaslesa”, Sarajevo, SFRJugoslavija,1968., p. 383; John N. Westwood, The 
Illustrated Encyclopedia of the Russo-Japanese War, Sidgwick & Jackson, London, 
Great Britain, 1973, pp. 19; 28; 45; 50:Политичке акције  некадашњег руског 
министра Адама Чарториског не само у Русији него и ван њених граница у 
словенским државамаили трговца - предузетника Александра Михайловича 
Безобразова у Азији показале су се као деструктивне по судбину Русије и тих 
словенских држава. Све то се уклапало у конструктивистичку идеологију за 
чије извршење су били претежно погодни одређени кругови квазикултурне 
салонске, бирократске и трговачке елите у словенским државама. Уопште 
гледано  у периоду од времена доласка Екатарине Друге на руски царски 
престо до избијања Октобарске револуције 1917. године и претапања 
некадашњег руског царства у нову бољшевичку творевину Совјетски савез 
забележено је учешће различитих опскурних руских и страних предузетника, 
финансијера, салонских политичара и бирократа у готово свим важним 
политичким, економским, војним и културним функцијама руског царства, 
што је резултирало, између осталог, дискутабилним одлукама у вези са 
изградњом транс-сибирске железнице и последичним увлачењем Русије 
у непотребни рат са Јапаном и лошим функционисањем руске војске у том 
рату. Непотребан Руско-јапански рат који се одиграо на почетку двадесетог 
века  показао је да су изгинули руски и јапански војници били само жртве 
потеза светских моћника у походу на нову геополитичку констелацију снага 
и ресурса у наставку двадесетог века. У Русији је затим убиством руског 
Цара Николаја Другог уведена једнопартијска бољшевичко-комунистичка 
владавина и формиран Совјетски савезкао нова државна заједница, а након 
распада Совјетског Савеза у пост-совјетску Русију је уведена парламентарна 
демократија. Ускоро ће се напунити сто година како траје историјски правни 
дисконтинуитет садашње Русије са пред-совјетском царском Русијом у 
којој је владала вишевековна традиционална православна морално-правна 
вертикала. За то време су у новим пост-царскоруским државним заједницама 
на територији Русије страх од Божје казне, поштовање Бога као творца и 
раније морално-правне законе, односно традиционалне моралне вредности 
које су биле прописане светим црквеним канонима и државним повељама и 
граматама, заменили нови правни закони и нови облик политичке организације 
и философије у њима.
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и утврђивања самог морално-правног идентитета право-
славља у оквиру цивилизацијског идентитета руског и оста-
лих словенских народа на почетку двадесет и првог века. 
Корени успешно спроведеног западног колонијалног култу-
ролошког пројекта на подручју бившег Руског царства могу 
да се пронађу упериоду владавине царице Екатарине Друге, 
када су припадници германско-нордијске историјске школе 
Аугуст Вон Шлецер и Герхард Фридрих Милер на позив 
царице Екатарине Друге дошли у Русију и упркос оштром 
противљењу научника Михаила Ломоносова и неких оста-
лих руских историчара преузели примат у највишим руским 
интелектуалним круговима над интерпретацијом дотада-
шње руске историје, укључујући ту и уређивање и пре-
крајање чувених древних руских летописа.44С друге стране, 
у деветнаестом веку је на територији некадашње древне Да-
кије и Сарматије, односно Влашке и Молдавије,45успостављена 
држава Румунија према замисли контроверзног молдавско-
влашког кнеза и револуционара Александру Јоан Куза, уз 
подршку политичара Михаил Когалницеану и Јон Братиану 
и локалних политичких партија Конзервативаца и Либерала.
Они су желели да поведу своје сународнике на „пут прогре-

44  Dr. Friedrich Otto, The History of Russian Literature, with a Lexicon of Russian 
Authors,  Transl. By George Cox, Oxford. D. A. Talboys,  1839, p. 301-303: Нај-
бољи препис оригиналног дела Латопис или Хроника Оца Нестора Кијевског 
су били Paper-Codicesиз 14. и 15. века, али су оба ова рукописа била спаљена 
у Москви 1812. године. Постоји још неколико преписа оригиналног рукописа, 
али највреднија копија Хронике је била „она копија од Шлецера коју он није 
објавио све док није довршио свој четрдесетогодишњи рад на њеном ком-
плетирању... Јасикоф је превео овај рукопис на руски језик и објавио га у три 
тома под именом Оца Нестора или Стари руски латопис на старом словен-
ском дијалекту, прикупљен, преведен и илустрован од стране А. Л. Шлецера 
у Сент Петерсбургу од 1809. до 1819. године.“ Такође на исту тему видети Г. 
В. Носовски, А. Т. Фоменко Ломоносов и Милер (Допуна на крају књиге А.Т. 
Фоменка „Тројански рат у Средњовековљу“), Москва, „Астрељ“, 2007, стр. 
363-374.

45  Prisci ,Fragmenta. 8. R. 291-305; Historicigraeciminoris, 1870; Владимир Ћо-
ровић, Историја Срба, Ниш, ‘’ЗОГРАФ’’, 2001, стр. 19-23, цит. Приск који 
у доба Римског царства назива Влашку „словенском земљом“; AeneaeSylv
iiPiccolomineiposteaPIIIIpapae,Europa, cap. 1 = Operageographicaethistorica, 
Helmstadt, 1707; Константин Јиричек, Историја Срба, прев. Јован Радоњић, 
Научна књига, Београд, 1952., стр. 60: Јиричек назива Влашку „родном 
земљом Словена“;
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са и цивилизације“,46иуз подршку Француске и Италије, „по-
готово Наполеона Трећег“47 и касније и германског (пруског) 
канцелара Ото фон Бизмарка,48довели су  у земљупруског 
племића Карла Хоенцолерн-Зигмарингена(Karl Hohen 
zollern-Sigmaringen), који је од 1866. године постао први ру-
мунски принц и касније краљ.49Како би се поништио ранији 
словенски идентитет новонасталог „румунског“ народа по-
чео је процес маргинализације дотадашњег старословенског 
језика српске редакције и црквенословенског језика у бого-
служењу у земљи50 и стварање новог румунског језика и 
писма.51 На подручју данашње Украјине, крајем осамнаестог 
века германски историчари су под патронатом Аустро-Угар-
ског двора написали историју галицијске Украјине.52 Слично 
реформи традиционалне азбуке у Србији спроведеној у 
деветнаестом веку, такође је и на подручју данашње Украјине 
била извршена реформа традиционалног локалног писма и 

46   Neagu Djuvara, Între Orient şi Occident. Ţările române la începutul epocii 
moderne («Between Orient and Occident. The Romanian Lands at the beginning 
of the modern era»), Humanitas, Bucharest, 1995, p. 332.

47  (Ed.) Vasile Stoica, The Roumanian Question, Pittsburgh Printing Company, 1919, 
p. 28.

48  William Miller, Ottoman Empire and Its Successors 1801-1927: With an Appendix, 
1927-1936, The Cambridge Historical Series,Cambridge University Press, 2013, 
pp. 320 – 331.

49 (Ed.) Vasile Stoica, The Romanian Question, p. 29.
50  Живојин Андрејић, Виолета Илић, „Мултикултурна и етничка прожимања 

Срба и Влаха у Србији на размеђи између Југославије и Румуније“, Митолош-
ки зборник 32, Рача, 2014.,  стр. 201-202:“ Од примања хришћанства, кроз чи-
тав средњи век, Влашка православна црква је служила на црквенословенском 
и српскословенском језику. Све цркве и живописи у њима, до 1868. године, 
сигнирани су српскословенским и врло ретко на грчком језику. Довођење на 
власт владара из династије Хоенцолерн-Сигмаринген, по основу споразума 
великих сила, која није имала никакву традицију у народу, и без порекла од 
народних старовлашко-молдавских династија, носи један велики знак питања. 
Исти случај се одиграо и код заједничког суседа Бугарске са наметањем не-
мачке династије Сакс-Кобург.“

51  Frederick Kellogg, The Road to Romanian Independence, Purdue University Press, 
1995, pp. 11-12

52  Ludwig Albrecht Gebhardi, Geschichte des Grossfürstenthums Siebenbürgen und 
der Königreiche Gallizien, Lodomerien und Rothreussen,  J. Leyrer, Pesth, 1808; 
Johann von Christian Engel, Geschichte von Halitsch und Vlodimir,  Wien, 1792; 
Paul R. Magocsi, A History of Ukraine: The Land and Its Peoples, University of 
Toronto Press, 2010, p. 426
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стандардизација словаї (ji) и ґ (g).53У суседној словенској 
држави Бугарској аустријски племић и војник Фердинанд 
Максимилијан Карл Леополд Марија Сакс-Кобург-Гота 
постао је бугарски кнез 1887. године и бугарски краљ 1908. 
године, само два дана пре него што је Аустро-Угарска 
прогласила анексију Босне и Херцеговине на Балканском 
полуострву 24. сепембра 1908. године.54 У Грчкој, која са 
Словенима још од давне прошлости има одређене заједничке 
историјске корене,55 је Аустријска монархија 1832.  године уз 
употребу оружаних снага против домаћег грчког 
становништва поставиласина баварског краља Лудвига 
Првог, барона Ото фон Вителсбаха (Otto von Wittelsbach) за 
„првог грчког краља“.56Под његовим патронатом су затим 

53  Ivan G. Iliev, „Short History of the Cyrrillic Alphabet“, International Journal of 
Russian Studies, No. 2, 2, 2013;  Paul R. Magocsi, A History of Ukraine: The Land 
and Its Peoples, University of Toronto Press, 2010

54  Станоје Станојевић, Историја српскога народа, Логос арт, Београд, 2010., 
стр. 329-330.

55  Летопис Матице Српске, К. 129., стр. 21: У вези са хришћанском и просве-
титељском мисијом Светог апостола Андреја на овом географском подручју 
византијски цар Михаило VII Парапинак (1071-1078.) писао је једном прили-
ком српскоме краљу Михаилу Војислављевићу: «Уче ме  свете књиге и до-
ставјерне историје, да наше обадвије државе имају један источник и коријен 
и да је једна иста спасавајућа ријеч била распрострањена у обадвије државе и 
да су једни исти очевици божанствене тајне и вијестници прогласили у њима 
ријеч еванђелску»; Такође о неким старим словенским топонимима у Грчкој 
видети Max Vasmer, Die Slaven in Griechenland, Berlin 1941., Myrto Veikou,  
Byzantine Epirus: A Topography of Transformation. Settlements of the Seventh-
Twelfth Centuries in Southern Epirus and Aetoloacarnania, Greece, BRILL, 2012, 
pp. 291-293; Cyprian Robert, Le monde slave, son passe, son etat present et son 
avenir, Tome II, Paris, 1852, pp. 20-21; Alexander Bokh, Metrolog.untersuch.1888. 
S. 427; S. Bokh Corp. Inscr.graec,T. III. No.CorpusinscriptionumGraecarumBokh, 
corp. inscript.III, 4102 Morisani,Inscript.Reginae. 

56  Nina Athanassoglou-Kallmyer, „Excavating Greece: Classicism between 
Empire and Nation in Nineteenth-Century Europe“, Nineteenth-Century Art 
Worldwide, Volume 7, Issue 2, Autumn 2008,   http://www.19thc-artworldwide.
org/autumn08/38-autumn08/autumn08article/94-excavating-greece-classicism-
between-empire-and-nation-in-nineteenth-century-europe: Репресију војске но-
воуспостављеног режима према локалном грчком становништву забележио је 
у својој колекцији од 102 оригинална цртежа од 1833. до 1838. године члан 
гарде краља Вителсбаха  и сликар Лудвиг Колнбергер (Ludwig Köllnberger) 
у Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Abteilung III, Kriegsarchiv, затим National 
Historical Museum, Athens (копије); цит. Marilena Kassimati ed., Athina-
Monacho: Techni kai politismos stin nea Ellatha [Athens-Munich: Art and Culture 
in Modern Greece), exh. cat. (Athens:Greek Ministry of Culture, 2000), 496-501. 
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древна археолошка налазишта у Грчкој стављена под 
монопол страних археолошких групација Ecole Française 
d’Athènes,(1846), атинског одељења Deutche Archäologische 
Institut(1873) и British School in Athens (1879), чије су 
„оперативне агенде“ одређивалиполитички интерес и 
стипендије57и које су биле усмерене, према речима археолога 
Лудвига Куртиуса, у циљу „продора пруске културне 
политике на Исток.“58У тој новоствореној држави Грчкој због 
учесталих народних побуна баварски барон фон Вителсбах 
је абдицирао 1862. године, али је на његово место дошао 
нови страни краљ из данске династије Гликсбург (Glücks-
burg) као краљ Џорџ Први (King George I), а новоуспостављена 
западна културна империјалистичка политика учвршћена је. 
према историчарки уметности Нини Атанасоглу-Калмајер, 
„подређивањем спреге туризма, археологије и фотографијеу 
успостављању империјалистичког пројекта колонијалне 
интерпретације светске и грчке историје на том подручју“.59У 
Србији је под патронатом Аустро-Угарског двора реформу 

Такође исти извор  цитирајући грчке дневне новине Dimokritos of October 9, 
1851 у Georgios Pharmakithis, O zographos Athanassios Iatrithis (1799-1866) 
[The Painter Athanassios Iatrithis 1799-1866] (Athens: P. Bolaris, 1960), 240. и  
Stathis Gourgouris, Dream Nation: Enlightenment, Colonization and the Institution 
of Modern Greece Stanford University Press, 1996, p. 6.

57  Nina Athanassoglou-Kallmyer, „Excavating Greece: Classicism between Empire 
and Nation in Nineteenth-Century Europe“, цит. Roland Etienne ed., Les politiques 
de l’archéologie. Du milieu du XIXe à l’orée du XXIe, colloque organisé par 
l’Ecole française d’Athènes à l’occasion de la célébration du 150e anniversaire de 
sa fondation (Athens: Ecole française d’Athènes, 2000); Georges Radet, L’histoire 
et l’oeuvre de l’école française d’Athènes (Paris: Albert Fontemoing, 1901), 
passim.

58  Исто, цит. Ludwig Curtius , Marchand, Down from Olympus, 92: Немачки ар-
хеолог Лудвиг Куртиус, који је био надлежан за археолошко налазиште на 
Олимпу, у једном писму тадашњем немачком министарству је упоредио до-
стигнућа немачких археолога у иностранству са успешним продорима пруске 
технологије и пруских оружаних снага на Исток и предвидио да ће се тек у 
будућности показати успешне последице такве нове културне политике „про-
дора на Исток“.

59  Исто, цит. Haris Yiakoumis and Isabelle Roy, La Grèce: La croisière des savants 
1896-1912 (Paris: Picard, 1998); James Ryan, “Imperial Landscapes: Photography, 
Geography and British Overseas Exploration, 1858-1872,” in Geography and 
Imperialism 1820-1940,ed.Morag Bell, Robin Butli, and Michael Heffernan (New 
York: St. Martin’s Press, 1995), 53-79.; Richard Tomlinson, The Athens of Alma-
Tadema (Wolfeboro Falls, NH: Alan Sutton Publishing Ltd, 1991), passim.
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српске азбуке извео српски филолог и антрополог Вук 
Стефановић Караџић, и према признању иницијатора те 
лингвистичке реформе, управника Бечке библиотеке Јернеја 
Копитара, та реформа је „прекинула дотадашњу 
културолошку везу Србије са словенским православним 
државама Бугарском и Русијом и приближила је Аустро-
Угарској“.60 Та реформа је онемогућила тадашњим Србима 
да читају српске историјске хронике, правне документе, 
житија, летописе и осталу литературу на црквенословенском 
језику и уједно је прекинула дотадашње руско-
влашкомолдавско-бугарско-српске културне везе које су у 
периоду пре владавине Турског османлијског царства на тим 
просторима одржавале Српска, Влашка, Бугарска и Руска 
православна црква,61 а за време владавине Турског царства 
Српска и Руска православна црква у рангу својих свештеника 
од патријараха и митрополита до јеромонаха и монаха.62У 
области духовности реформу је извео и размонашени српски 
просветитељ Доситеј Обрадовић који је у традиционално 
српско светосавско православље унео до тада непознате 

60  Aleksa Ivić, „Arhivska građa o srpskim i hrvatskim književnim i kulturnim 
radnicima 1740-1880“, Zbornik za istoriju, jezik i književnost srpskog naroda,III, 
Srpska Kraljevska Akademija, Beograd, 1926., str. 262-263.; Golub Dobrašinović 
(Ur.), Kopitar i Vuk, Vukov sabor Tršić – Rad, Beograd, 1980.

61  Simon Franklin,Writing, Society and Culture in Early Rus, C. 950-1300,Cambridge 
University Press, 2002, str. 138,147, cit. Schapov, Vizantiiskoe iuzhnoslavianskoe 
pravovoe nasledie, str. 117-119: Руски митрополит Кирил је захваљујући бу-
гарском деспоту Светославу руског порекла из Видина добио српску верзију 
Крмчије, односно „Книгу Кормчег“ Светог Саве и дистрибуирао је од Кијева 
на југу, Владимира на североистоку, Новгорода на северу до Владимира на 
југозападу, што је допринело учвршћивању духовности у православним зе-
мљама у Средњем веку.

62  Мирослав Јовановић, Срби и Руси 19-21. век (Историја односа), Београд, 
2012. стр. 60.; Никола В. Поповић, Србија и царска Русија. Београд, 2007. С. 
13.). Светлана Долгова, Екатерина Иванова, Анатолий Турилов и Татјана Суб-
отин-Голубовић, Документа и материјали “Москва – Србија, Београд – Ру-
сија”, Први том: Друштвене и политичке везе XVI-XVIII век, Архив Србије, 
Главное архивное управление города Москвы, Београд-Москва, 2009.: Везе 
између Влашке, Српске и Бугарске православне цркве које су биле чврсте још 
од 13. века доживеле су 1864.-1868. године „реформе“ приликом оснивања др-
жаве Румуније, али су и даље остале чврсте. Више о томе у: Живојин Р. Анд-
рејић, Виолета С. Илић, „Мултикултурна и етничка прожимања Срба и Влаха 
у Србији на размеђи између Југославије и Румуније“, Митолошки зборник 32, 
Центар за митолошке студије Србије, Рача, 2014., стр. 207.
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елементе Еберхартове рационалне теологије.63Од тог времена 
потиче у званичној српској историографији и образовном 
систему прихватање научно непоткрепљених исказа 
историчара германско-нордијске провенијенције о српској 
историји и националном идентитету64 науштрб старих 
српских родослова и летописа и историјских записа разних 
светских античких и пост-античких историчара о српској 
историји на Балканском полуострву.65 У овом периоду је 
такође у Србији увођење Грађанског законика1844. године, 
насталог на основу Аустријског грађанског законика, 
проузроковало распадање дотадашњих сложних сељачких 
задруга и патријархалног сеоског менталитета и друштвене 
сеоске организације.66Недавно откривени документи о 
плановима Аустро-Угарског двора из 1896. године за 
стварање албанске нације и државе на Балканском 
полуострву67откривају обрисе заснивања геополитичке 
констелације на Балканском полуострву почетком двадесетог 
века, која је одредила потезе светских политичара и 
међународних правника у вези са догађајима у миру и рату 
на Балканском полуострву касније током двадесетог и 
двадесет и првог века. У том смислу компаративном и 
аналитичко-синтетичком методом могу да се анализирају 
закључци Версајског уговора из 1919. године, на којем су 

63  Владимир Вукашиновић, Свети Сава и Доситеј Обрадовић – покушај новог 
читања,Издавачки фонд СПЦАрхиепископије Београдско-Карловачке, Бео-
град, 2012, стр. 79-86

64  Бенијамин Калаји, Историја српског народа, прев. Гаврило Витковић,  Др-
жавна штампарија, Београд, 1882. 

65  Видети компаративно историјске записе Светог Саве, Ђорђа Бранковића, 
Јована Рајића,  Захарија Орфелина, Милоша С. Милојевића, Симе Поп Лу-
кина Лазића, Љубомира Стојановића, старе српске летописе и оригиналне 
историјске изворе Страбона, Херодота, Тацита, Амијана Марцелина, Приска, 
Прокопија, Јована Зонаре, Лаоника Халкокондила, Георгиса Кедрениса, Кон-
стантина Филозофа, Данијела Фарлатија, Николе Томасеа, Ћон Вилконсона, 
Мавра Орбинија, Апендинија, Сипријана, Шафарика, Пјановићке, Деретића и 
осталих историчара.

66  Мирослав Ђорђевић, „Увод у грађанско право“, Правни факултет Универзи-
тета у Београду, Београд, 2004., стр. 71., цитирајући Драгољуб Стојановић, 
Оливер Антић.

67  Теодора Толева, Влиянието на Австро - Унгария за създаването на албан-
ската нация 1896–1908, Ciela, София, 2012., стр. 28, цит. „Die Albanienpolitik 
Osterreich-Ungarns un italiens 1877-1908 de Hans Dieter Schanderl“ 
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поједини светски моћници јавно изражавали жаљење „што 
је од тада Србија изгубила своје место у светској историји“,68 
а касније и закључци осталих међународних конгреса и 
комисија којима су се припремале основе за даље 
културолошко уништавање идентитета народа на Балканском 
полуострву, као и за будуће оружане сукобе између тих 
народа.69 Као што су у двадесетом веку показали примери 
стварања држава под именом Југославија  или Совјетски 
Савез, употреба синонима, кованица и уопштених назива 
као замене етнонима неког народа имала је велики значај и 
утицај на одређивање будућности тог народа и његовог 
идентитета у новим државним или регионалним творевинама. 
Све ово упућује на потребу схватања погубности процеса 
деисторизације словенских држава и озбиљнијег обраћања 
пажње словенских историчара, археолога, филолога, 
правника, антрополога и осталих научника на оригиналне 
историјске документе и друге материјалне доказе о постојању 
словенског цивилизацијског идентитета у историји. 
Прихватање употребе једног општег интеграционистичког 
назива за неку државу или регион, уместо дотадашњег 
етнонима народа који у њој живи као њеног именитеља, по 
правилу најављује мењање свести и идентитета народа који 
је био носилац ранијег идентитета и уједно најављује 
озбиљне промене у будућој интерпретацији текућих 
историјских процеса у тој држави. Другим речима, 
прихватање употребе другог назива уместо етнонима народа 
као носиоца идентитета неке државне заједнице такође утиче 
и деценијама и вековима касније на интерпретацију 
историјских процеса, личности и догађаја на подручјима на 
која се ти етноними, његови синоними или општи називи 
односе. Један карактеристичан пример за овакву тврдњу 

68  (Ур. Мишо Вујовић),Србија друмовима, пругама, рекама,Принцип Бонарт 
Прес: Туристичка организација Србије, Београд, Чачак, 2007., стр. 29, цит. 
Жорж Клемансо.

69  Duncan Wilson, Tito’s Yugoslavia, Cambridge University Press, 1979, 14-15;Den-
nison Rusinow, The Yugoslav Experiment 1948-1974, University of California 
Press, 1978;  Declaration on Yugoslavia (Extraordinary EPC Ministerial Meet-
ing, Brussels, 16 December 1991), http://www.dipublico.com.ar/english/dec-la-
ration-on-yugoslavia-extraordinary-epc-ministerial-meeting-bruss-els-16-decem-
ber-1991/ ;  Regional instruments in the context of the former Yugoslavia, http://
www.icj-cij.org/docket/fi les/141/15048.pdf
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може да буде пример мини-глобалистичког политичког 
експеримента стварања једне мале супранационалне државе 
у историји под називом „Југославија“ 1918. године.70 Један 
век након што је почео да функционише тај политички 

70  Дотадашња Краљевина Србија је била држава српског народа којег је бечки 
двор у званичним документима пре тога називао „славном илирско-сербском 
или илирско-рашком нацијом.“ (цит. Privileges of Emperors Leopold, Josefand 
CharlesVI, and alsoof HerRoyal Majesty Maria Theresato glorious Illyrico-
Rassiannation“,Illyrio Serbica1683-1715 (1723) Уласком у ту заједницу јужно-
словенских народа Краљевина Србија је прво одбацила своје дотадашње име 
Србија и та нова државна заједница је испрва била озваничена као „Држава 
Срба, Хрвата и Словенаца“. Амбициозна намера светских моћника и тада-
шњег српског краља  и једне мале групе политичара из српског и околних 
народа који су учествовали у стварању ове државе била је да Срби буду нека 
врста Пијемонта окупљања јужнословенских народа на том простору у једну 
функционалну државу, слично нади неких руских мислилаца од времена Вла-
димира Ламанског наовамо да би Русија могла да буде пијемонт окупљања 
словенских и осталих евроазијских држава на једном великом простору Ев-
ропе и Азије. Међутим, у наведеном постепеном историјском процесу интег-
рација јужнословенских народа од 1918. године па надаље у склопу државе 
под називом Југославија, након што је био избачен појединачан назив Срба, 
Хрвата и Словенаца за ту  новостворену државну творевину, за њу је био 
одређен нови назив „Југославија“, Употреба интеграционог државног назива 
„Југославија“ је била први индикатор да ће идентитет ових народа претрпети 
озбиљне промене у  једном конгломерату наизглед сличних, али ипак разли-
читих историјских искустава, религијских уверења и политичких филозофија.
Унутар тог новог југословенског државног концепта у току неколико деценија 
је у различитим званичним и незваничним облицима био поништаван тра-
диционални законоправни и религијски оквир српског и околних народа на 
основама безбожничког комунизма, паганске античке философије, марксизма 
и промоције интернационалног јединства припадника радничког друштве-
ног слоја. Унутар стварања нове званичне историографије у југословенском 
просветном систему, упркос постојању богате грађе оригиналних историјских 
извора, материјалних доказа и научних студија епигенетичара, археолога, фи-
лолога, антрополога, теолога, историчара и геолингвиста о аутохтоности Срба 
на Балканском полуострву, у југословенском просветном систему су ђаци учи-
ли да Срби, Хрвати и Словенци нису били аутохтоне нације и носиоци кул-
туре на тим просторима, него да су први пут дошли на Балканско полуострво 
са Карпата у шестом и седмом веку после Христа у сеобама као сточарски 
и ратнички народ који је покорио староседелачке народе и населио се на ту 
територију.Слично судбини историјских дела руског историчара Михајла Ло-
моносова у Русији пре тога, тако је одмах по оснивању нове југословенске 
државне заједнице нестао велики део више деценија прикупљаног историј-
ског опуса српског историчара „аутохтонисте“ Милоша Милојевића. Тако је у 
уводу књиге Милош Милојевић, Одломци историје Срба и српских – југосла-
венских – земаља у Турској и Аустрији, I. Свеска, Државна штампарија, Бео-
град, 1872., реиздање Никола Пашић, Београд, Графос Панчево, 1996. уредник 
Петар Милошевић написао да је та књига „најзабрањенија књига у историји 
писане речи“ и да је била велика одговорност објавити је након 124 године.
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експеримент јужнословенских интеграција под називом 
Југославија он је неславно пропао у крвавом оружаном 
сукобу.71Неки од карактеристичних показатеља за тврдњу о 
генералној поништености идентитета словенских народа на 
простору некадашњег Руског царства или Балканског 
полуострва, односно за тврдњу о одсуству њихове 
независности поводом доношења политичких одлука које се 
тичу назива њихових народа, држава, државних граница и 
права на миран и безбедан живот, су неразјашњене 
међународне правне и геополитичке последице 
одлукесовјетског комунистичког владара Никите Хрушћова 
о успостављању граница између република у бившем 
Совјетском Савезу средином двадесетог века,72 или 
одлукесветских владара и југословенских комунистичких 
владара о успостављању граница између бивших 
југословенских република на Балканском полуострву током 
двадесетог века.73У том смислу де-именизација, односно де-
етнонимизација руског народа и државе у савременом 
супранационалном интеграционом „евроазијском“ концепту 
уклапа се као први корак у досадашњи процес западне 
колонијалне културолошке политике према државама на 
територији „Источне Европе“ и „Евроазије“, како су то 
дефинисали Халфорд Мекиндер и Николас Спајкмен. Тај 
процес је, као што је приказано компаративном историјском 

71  Јужнословенски народи су изашли из те заједнице упропашћених привреда и 
политички и културолошки измењених идентитета, али и са новом обавезом 
да се тако ослабљени поново укључују у нове светске супранационалне ин-
тегративне токове. Карактеристично је да је након распада југословенске др-
жаве поготово српски народ, за којег је тадашњи краљ „ујединитељ“ замислио 
да представља стожер или пијемонт југословенског интеграцијског ентитета, 
на крају завршио као биолошко редукован, културолошко-идентитетски пре-
окренут из свог пред-југословенског српског линеарног историјског развоја, 
као и територијално оштећен мирнодопско-правним потезима направљеним у 
југословенском периоду и насилним ратним потезима у пост-југословенском 
периоду, који су биолошки значајно редуковали становништво на тим просто-
рима и унитшили њихове привреде.

72   Maria Drohobycky, Crimea: Dynamics, Challenges and Prospects,Rowman & 
Littlefi eld, 1995, 7

73  Устав Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, Службени 
лист СФРЈ, бр. 11/74; Alain Pellet, “The Opinions of the Badinter Arbitration 
Committee A Second Breath for the Self-Determination of Peoples“, European 
Journal of International Law 3(1)/1992.
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и аналитичко-синтетичком методом, до сада осведочен у 
мењању историјске интерпретације успостављања државних 
заједница и владарских династија словенских народа, појаве 
њиховог етнонима и развоја њиховог писма и језика на 
простору на којем живе. Захваљујући бројности руског 
становништва и величини географског пространства на 
којем је оно смештено, историјско искуство одбацивања 
употребе етнонима руског народа и других обележја његовог 
традиционалног идентитета до данас није сметало руском и 
осталим словенским народима да одрже своје битисање у 
једној историјској темпорално-спацијалној вертикали.Ипак, 
понеки руски мислиоци као Александар Солжењицин су 
упозоравали да Руси морају да буду опрезни у одређивању 
геополитичког статуса своје државе, због кризе националног 
идентитета и губљења историјске перспективе.74 Међутим, 
интеграциони термин „Евроазија“ прихватили су и 
примењивали кроз историју многи истакнути руски, 
словенски и светски мислиоци од времена биогеографа 
Александра Хумболта (1769-1859)75 и аутора трактата “Три 
света Азијско-Европског материка” (1892) Владимира 
Ивановича Ламанског,76  до географа и економисте Петра 
Савицког, музиколога и књижевног критичара Петра 
Сувчинског, филолога Николаја Трубецког и културолога, 
теолога и историчара Георгија Флоровског,77 као и историчара, 

74  Јуриј Самонкин, Превод: Оливера Милин„Александар Солжењицин и конзер-
вативно евроазијство“, 26. јануара 2014. Преузето са евроазија.цом, Евроазија.
инфо, http://evroazijainfo.rs/aleksandar-solzenjicin-i-konzervativno-evroazijstvo/, 
цит. Александар Сољжењицин

75  Сергеј Глебов,348, cit.“Humboldt’s, „Verkehrstrasse” ofEuroasia” (“пролаз 
Евроазије”); Benjamin Semenov-Tian-Shansky,„Russia: Territory and Popula-
tion: A Perspective on the 1926 Census“, Geographical ReviewVol. 18, No. 4 (Oct., 
1928), American Geographical Society, p. 616.

76 ВладимирЛаманский,,,Три мираАзийско-Европейскогоматерика“, 1892.
77  P.N. Savitskiy, Kontinent Evrazia [The Eurasian Continent] (Moscow: 

AgrafPublishers, 1997). As Savitskiy put it, “Russia-Eurasia is the center of the Old 
World.”(P.N. Savitskiy, “Geografi cheskie i geopoliticheskie osnovy Evraziystva” 
[TheFundamental Geographic and Geopolitical Principles of Eurasianism], Inf
ormatsionnoanaliticheskiyportal “EVRAZIA.org” [Information Analysis Portal 
“EURASIA.org”],1933, <http://evrazia.org/modules.php?name=News&fi le=artic
le&sid=800>.); Први евроазијски манифест “Излаз ка Истоку. Претпоставке 
и испуњење. Изјава Евроазијаца. Књига 1” «Исход к востоку. Предчувствие 
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етнолога и филолога Лева Гумилева78 или савременог 
геополитичара, философа и социолога Александра Дугина 
који у идеологији „евроазијства“ види антипод идеолошким 
изданцима европске „модерне“ и „постмодерне“ као што су 
комунизам, фашизам и ултралиберализам,79 итд. При томе 
унутар присталица „евроазијатства“ било је идеалиста, као 
што је био лекар и историчар Еренжен Хара-Даван, Калмик 
по националности, који су сматрали да „програм евроазијаца 
даје могућност свакој нацији Евроазије да развија своју 
индивидуалну националну културу као део опште 
наднационалне евроазијске културе – уколико је букет 
састављен из више разних цветова, то је он шири и 
ароматнији,” или као писац Лав Н. Толстој који је у складу 
са „топогенесис“ концептом сматрао да је “разноликост 
пејзажа Евроазија благотворно утицала на етногенезу њених 
народа.“80

Чињеница да је на почетку двадесет и првог 
века уместо назива „русевроазијске“ (евро-рус-азијске) 
или „славевроазијске (евро-слав-азијске) интеграције“ 
нашироко усвојен и већ се примењује тај нови назив 
„евроазијске интеграције“ је један савремени прилог тези о 
карактеристици словенских држава од средњег века наовамо 
да прихватају тенденције деисторизације или „културе 
заборављања“ у својој култури унутар процеса међународних 
интеграција. Досадашњи процес деисторизације као процеса 
уништавања словенског цивилизацијског идентитета, 
као и сама лингвистичка и семантичка конструкција 
интеграционалистичког назива „Евроазија“ којом није 
означен етноним руског народа у њему, не даје основу 

и свершения. Утверждение евразийцев» (София, 1921).. «Евразийство. Опыт 
систематического изложения» (Париж, 1926) 

78  А. А. Анохин et al., “ЕвразиЙство: истоки и современностЬ“,Гласник Српског 
Географског друштва -  Bulletin of the Serbian Geographical Society, ГОДИНА 
2014. СВЕСКА XCIV- Бр. 1 YEAR 2014 TOME XCIV - Nо 1,стр. 4-5, цит. В.Б. 
Лавров,Лев Гумилев. Судьба и идеи, М.: Сварог и К, 2000, Москва - 408 с. чије 
присталице су хтеле да „евроазијство постане језгро идеологије руског народа“

79  Александар Гељевич Дугин, Четврта политичка теорија, Мир Публишинг, 
Београд, 2013.

80  А. А. Анохин etal., “ЕвразиЙство: истоки и современностЬ“,стр. 12, цит. Л.Н. 
Толстој, Од Русије ка Русији
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за размишљање да ће се, након заживљавања назива 
„Евроазијске интеграције“ у широкој употреби, и након 
промене демографске структуре становништва услед 
слободног кретања тржишта и различитих врста сеоба,за 
неколико векова подразумевати да је на тим просторима 
живео један руски односно словенски народ. С друге стране, 
и насупрот томе, појављује се у схватању назива „Евроазија“ 
и један следећи парадокс -лингвистичка неодређеност и гео-
графска непрецизност, па у том смислу и претенциозност са-
мог термина „Евроазија,“ дала је неким савременим академ-
ским радницима повод за тврдњу да “Русија може успешно 
да употреби идеју такозваног „евроазијанизма“ из пост-со-
вјетског периода као теоретску основу за своје империјалне 
амбиције“.81У истом смислу и неки савремени новинари,због 
непрецизности, односно претенциознонсти назива “Евроа-
зија“, у одређеним случајевима филозофију „неоевроазиј-
ства“ проглашавају „ауторитарном, традиционалистичком, 
антиамеричком, антиевропском и експанзионистичком.“82

Због оваквих парадокса у одређивању носиоца сло-
венског цивилизацијског идентитета унутар „евроазијског“ 
глобалног мултицивилизацијског концепта, односно због 
„терминолошког конфликта између географске и геопо-
литичке интерпретације „Евроазије“, „Русије-Евроазије“, 
„Евроазијске Русије“ или „пост-совјетске Евроазије,“83 неки 
академски радници тврде да је, у складу са променама у ка-
тегоријско-концептуалном апаратусу и системском концеп-

81  Eldar Ismailov and Vladimer Papava, “Eurasia and Central Eurasia: Initial Anal
yticalAssumptions“;Rethinking Central Eurasia,CentralAsia-CaucasusInstitute&S
ilkRoadStudiesProgram – AJointTransatlanticResearchandPolicyCenter, 2010,p.11, 
cit. Lasha Tchantouridze, “After Marxism-Leninism: Eurasianism and Geopolitics 
inRussia,” in Lasha Tchantouridze, ed., Geopolitics: Global Problems and Re-
gional Concerns(Winnipeg: Centre for Defence and Security Studies, University of 
Manitoba, 2004),pp. 167-190.)

82  М.А.Маслин, доктор филозофије, Класично евроазијство и његове савремене 
трансформације 08/11/2015 Превод: Драгиша Трајковић, Горан Тешићhttp://
evroazija.rs/index.php/klasicno-evroazijstvo-i-njegove-savremene-transformacije/, 
цит. новинаре часописа “Foreign Affairs” у осврсту на „четврту политичку те-
орију“ Александра Дугина

83  Eldar Ismailov and Vladimer Papava, Eurasia and Central Eurasia: Initial 
AnalyticalAssumptionsRethinking Central Eurasia, p. 13, цит. Nartov and Nartov, 
Alexander Dugin, Igor’ Panarin, Igor Torbakov, Milan L. Hauner
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туалном приступу савременој геополитичкој констелацији, 
потребно да се појасне дефиниције које се односе на поме-
нути „евроазијски“ регион.84У вези са избором и употребом 
тог назива потребно је да се међу мислиоцима из словенских 
и других држава одрже свеобухватније расправе од досада-
шњих, осим ако за то већ није касно, о лингвистичко-семан-
тичкој, социолошкој и историјској последичности употребе 
назива „евроазијство“ као именитеља концепта под којим 
би требало да се одвијају будући интеграциони процеси 
словенских држава. Научно коректно изведено одређивање 
кључних личности, процесаи морално-правних закона у 
линеарном историјском току цивилизацијског идентитета и 
узајамне повезаности словенских држава помогло би успеш-
ном и прецизном утврђивању главних одредница идентитета 
словенске цивилизације и уједно би помогло у одређивању 
научне прогнозе о будућности словенске цивилизације у 
међународним интеграционим процесима.
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EXTINCTION OF IDENTITY OF SLAVIC CIVILIZATION

Resume

In this paper author presented characteristics of Slavic 
states from medieval times up to current age to engage in 
international cul tural exchange adopting foreign political 
philosophies and social organization while simultaneously 
abandoning some important elements of their own national and 
civilizational identity such as history, letters and ethnonimes of 
their nations. The author analyzed consequences of such lack 
of capacity of intellectuals in Slavic states to track a linear line 
of their ethnonymes throughout history for purpose of correct 
determination of their national and civilization identities. In line 
with this the author underlined the need for currentand future 
generations of Slavic intellectuals to analyze possible linguistic-
semantic and historical consequences of abandonment of 
mentioning Russian or Slavic ethnonyme in the name ofcurrent 
Euroasian integrational concept which has been widely in use in 
the media for mass communication as well as in various offi cial 
documents and academic works.In this context the author argued 
that instead of the use of integrational name of „Euroasia“ it 
would be better to use the integrationalist names „Eurorusasia“ 
or „Euroslavasia“ for purpose of avoiding s possible process 
of de-namization of Russian (Slavic) ethnonime  in the long 
historical run in upcoming future centuries, considering the fact 
that the Russians and Slavs are the creators of one traditionally 
important civilization in this geographic region in question, and 
also considering the fact that despite of the abovementioned 
facts in question still there is no offi cial mentioning of their 
ethnonime „Russian“ or „Slav“ within the name of this Euroasian 
integrational concept. In this sense the author analyzed how 
the identity of Slavic peoples have been changed by so-called 
non-military means with help of one-way- direction-cultural 
international exchanges in which the Slavic states have been 
involved since medieval times. In this sense the author fi rstly 
analyzed the projects of implementation of false historical facts 
in Serbian and Russian educational systems starting from the 
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periods ofBoris Godunov, Peter the Great and Catherine the 
Great. The author underlined that this tendency became obvious 
in particular in time of the reign of the Empress Catherine the 
Great in Russia, when German historians August von  Schlözer 
and Gerhard Friedrich Müller came to Russia and took mo-
nopoly from Russian historians over the redaction of original 
ancient Russian and Slavic historical sources re-writing and 
forging them, consequently starting up a process of de-histor-
ization of Russian identity in the form of a contraversial inter-
pretation on the origins of the establishment of Russian imperial 
dinasty and the lack of capacities of the establishment of correct 
political organization in Russian society. Such move from that 
period has left psychological and culturological consequences 
in Russian and world historiography and in Russian society all 
the way throughout history up to this current period.Historical 
experiences of Russia or Serbia, in this sense, were the abando-
ment of ethnonimes such as „Russians“ and „Serbs“ embracing 
their substitutive integrationalist names such as „Soviets“ and 
„Yugoslavs“ instead of them as the time went by. Within the 
educational system of these peoples there has been also present 
the abandonment of the knowledge of their original ancient his-
tory (of so-called Hyperborean or Sarmatian / Thracian history) 
and it was followed by the change of their traditional letters 
and languages, the creation of new states in their territories 
under the name of their territorial or some other integrating 
(integrationist) names instead of the use of their ethnic names, 
the extermination of their identities through forging or destroy-
ing of their original historical documents, etc. In case of Serbi,a 
nowadys instead of the use of original name for ancient Serbian 
letter „Vinca Letter“ or „Serbitsa Letter“, which originated in 
a village Vinca near Belgrade on the bank of the river Danube 
as a primary origin of modern Serbian cyrrilic letter and other 
letters in the world, different world historians and archeologists 
started using an integrationalist name „Old European Letter“ 
for this letter in question, which masked original identity of an-
cient Serbs as the creators of this letter and also it masked the 
identity of ancient Serbs asindigenous people in this region in 
question. 
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Considering all the abovementioned things, the author 
underlined the need for Slavic and other historians, archeologists, 
linguists, lawyers, anthropologists and other academics to 
understand disastrous effects of de-historization of the Slavic 
states and start more careful analysis of original historic 
documents and other material proofs of existence of Slavic 
civilization identity in the world history. 
Keywords: Slavic civilization, civilization identity, Russian 

Empire,Euroasia, integrating names, dehistorisation, 
historical documents, Serbian history, Vinca letter.85

*  Овај рад је примљен 29. марта 2016. године, а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 23. маја 2016. године.
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УТИЦАЈ САНКЦИЈА И ПАДА ЦЕНА
НАФТЕ НА РУСКУ ПРИВРЕДУ

Сажетак

Након одржавања минималног раста у 2014,при-
вреда Русијеће забележити дубоку рецесију 2015, након 
чега следи стабилизација 2016, са вероватним јењавањем 
геополитичких тензија. Тренд пада привредног раста у 
Русији погоршава се услед комбинованог ефекта колапса 
цене нафте и економских санкција, које су довеле до 
драстичне депресијације рубље, снажних финансијских 
притисака на банкарски сектор и компаније и погоршаних 
економскихочекивања.Успоравање раста је последица ош-
трог пада инвестиција и успоравања приватне потрошње, 
те снажног убрзања одлива капитала, повећаних трошко-
ва кредитирања и раста инфлације. Извесно је да ће руска 
привреда морати да претрпи тежак период адаптације пре 
него што дође на нову (нижу) равнотежну тачку.

Међународне девизне резерве Русије пале су за 24,4% у 
2014, на 385 милијарди долара 1. јануара 2015. Додатно, де-
визне резерве смањенесу за 16 милијарди долара од почетка 
године, закључно са крајем октобра 2015. Инфлација је у 
првих десет месеци 2015. износила високих 11,2%. Коначно 
стабилизована рубља је изгубила скоро петину своје 
вредности према евру у последњих 12 месеци, закључно 

* Виши научни сарадник, Институт за европске студије, Београд.
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са новембром 2015, док је пад у односу на долар био још 
снажнији. Нето одлив капитала из землље одстране 
компанија и банака достигаоје 151,5 милијарди долара у 
2014, док се предвиђа да ће он остати висок и током 2015 
(70 милијарди долара). 

Западне санкције и њихов утицај на финансирање 
корпорација представљају већу претњу производњи нафте 
Русије него сама ниска цена нафте, закључак је мартовског 
(2015) извештаја Ficha, светске рејтинг агенције.Руске 
нафтне компаније могу издржати и цену од 55 долара за 
барел неколико година, али ако се приступ финансирању не 
поправи и ограничења извоза остану, произвођачи неће моћи 
да предузму инвестиције које су потребне за одржавање 
производње средњорочно.Ово је посебно важно јер око по-
ловине буџета Русије чине приходи везани са енергенте. 
Иначе, последњих месеци Русија је смањивала извоз сирове 
нафте и уместо тога добар део продукције слала домаћим 
рафинеријама, што доноси више стопеприноса него продаја 
сировенафте на светском тржишту по текућим ниским 
ценама. 
Кључне речи: санкције, пад цена, нафтa, Русија, утицај, 

привреда, рубља, извоз, 2015. 

1. Привреда Русије на почетку 2015.

Извесно је да ће након минималног раста у 2014, од 
0,6%,руска привреда забележити дубоку рецесију 2015, након 
чега би требало да уследи стабилизација 2016, повезана са 
вероватним јењавањем геополитичких тензија. У сваком 
случају, перспективе руске економије нису добре, чему 
снажно доприносе негативни ефекти међународних санкција 
и пад цена нафте. Октобарска процена IMF је да би пад 
руског БДП могао износити 3,8%.1За 2016. се очекује благ 
економски пад од 0,6%, да би међугодишњи раст у четвртом 
тромесечју наредне године био нулти.2 По процени руског 
Министарства економије БДПће се смањити за 3,3% 2015. 

1  http://country.eiu.com/russia
2  http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/pdf/c1.pdf
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а очекује се да ће се привреда вратити расту 2016.Подаци 
из трећег квартала2015. показују да је рецесија дотакла 
дно; нпр. индустријска производња је наставила да опада у 
септембру, али је контракција била најслабија у последњих 
шест месеци, док је темпо контракције у извозу, иако још 
увек драматичан, такође успорен у септембру 2015.3

Тренд пада привредног раста у Русији погоршавао се 
услед комбинованог ефекта колапса цене нафте и економских 
санкција, које су довеле до драстичне депресијације рубље, 
снажних финансијских притисака на банкарски сектор и 
компаније, те погоршаних економскихочекивања. Успора-
вање раста је последица оштрог пада инвестиција и успо-
равања приватне потрошње, те снажног убрзања одлива 
капитала, повећаних трошкова кредитирања и раста инфла-
ције. Снажан пад инвестиционе активности ће се наставити 
у  2015. и бити знатно блажи у 2016 (за 12%, односно 1,5%), 
услед пооштравања услова финансирања од стране западних 
тржишта капитала, повећаних трошкова позајмљивања, 
недостатка девизне ликвидности, те одлива капитала. Иначе, 
руска економија је успоравала од 2012. и вероватно би била 
у стагнацији 2014. и без украјинске кризе и пада цена нафте, 
иако су санкције и суноврат цене ‘’црног злата’’ учинили да 
ови постојећи негативни трендови постану израженији. 

Током 2015. се очекује нагли пад приватне потрошње 
(-5,5%), а затим благ опоравак у 2016 (0,5%), док ће јавна 
потрошња стагнирати у те две године. Извоз роба и 
услуга ће пасти у 2015, те се донекле опоравити у 2016. 
због ублажавања геополитичких тензија, са очекиваним 
постепеним растом цена нафте. Увоз снажније пада у 2015 
(у првих пола година за чак 39,9%), услед обарања домаће 
тражње и пада рубље. Смањење запослености се очекује у 
2015. и 2016. (-1,3%, -0,4%), док ће последично незапосленост 
порасти (са 5,2% 2014. на 6,4% 2016. (стопа незапослености 
у септембру 2015. била је 5,2%4). Дефицит буџета достићи 

3  Andrey Ostroukh, 2015.’’Russia Downgrades Outlook for 2015 but Expects Re-
turn to Growth in 2016’’, Wall Street Journal, August 25, 2015. http://www.wsj.
com/articles/russia-downgrades-outlook-for-2015-but-expects-return-to-growth-
in-2016-1440494314?alg=y

4  http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
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ће 3,7% БДП у 2015. Руска влада одобрила је буџет за 2016, 
који предвиђа дефицит од 3% бруто домаћег производа, што 
је благо испод очекиваног дефицита у 2015.5Јавни дуг ће и 
поред раста, остати на скромних 20,5% БДП 2016.6

По подацима руског статистичког завода у другом 
кварталу 2015. међугодишњи пад привредне активности 
(БДП) износио је 4,6%, док је у првих девет месеци 
индустрија опала за 3,2%.7

Дакле, пад привредне активности у 2015. ће највише 
бити последица ниских цена нафте, санкција, као и 
претеране зависности земље од извоза енергената. Наиме, 
у диверсификацији економије је направљен слаб напредак, 
док су инвестиције у застоју. Нето одлив капитала из земље, 
одстране компанија и банака, достигаоје 151,5 милијарди до-
лара у 2014. Руско Министарство финансија предвиђа одлив 
капитала од око 70 милијарди долара у 2015. Успоравање 
одлива капитала је по процени Министарства финансија 
последица поверења страних инвеститора у буџетску и 
економску политику, од којих се део враћа у земљу.8Одлив 
капитала је највећим делом последица враћања ино-зајмова 
од стране компанија, те банака (и мањим делом, одлива по 
основу дознака, те класичног изношења капитала из земље). 
Нето одлив капитала из Русије је између 2009. и 2013. био у 
просеку 57 милијарди долара. Не рачунајући девизне свопо-
ве банака, форекс рачуне и ‘размену’ девизне ликвидности 
са централном банком, укупан нето одлив капитала у 2014. 
био је 130,5 милијарди долара. Иначе, централна банка по-
дизала је базну камату шест пута, кумулативно за чак 11,5% 
у 2014, на 17%.Потом је руска централна банка 2. фебруара, 
те 13. марта 2015. два пута снизила главну каматну стопу, 
на 15%, односно 14%, у покушају да се ублажи одлив 
капитала и подржи рубља.9 Мотив другог смањења базне 
5  http://www.reuters.com/article/2015/10/08/russia-budget-approval-idUSL8N1282

TA20151008#rCJ3miTPf5yrcZzl.97
6 European Commission, 2015. European Economic Forecast, Winter 2015.  Re-
trieved from  fi le:///C:/Users/pc2012/Downloads/European%20Economic%20Fore-
cast,%20Winter%202015.pdf
7  http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
8  http://tass.ru/en/economy/833746
9  Reuters, 2015. ‘Russia’s capital outfl ows reach record $151.5 bln in 2014 as sanc-

tions, oil slump hit’, Reuters, January 16, 2015. Retrieved fromhttp://www.reuters.
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камате је и охрабрујуће успоравање инфлације. Све док је 
рубља релативно стабилна, централна банка ће наставити 
да снижава базну камату за 1-2% на сваком свом састанку, 
како би се олакшало оптерећење за привреду и смањио 
ризик од озбиљне и потенцијално продужене рецесије. 
Централна банка Русије предвиђа да ће њен средњорочни 
инфлациони циљ од 4% бити  постигнут у 2017, док је раст 
цена  достигао врхунац у другом кварталу 2015.Иначе, 
потрошачке цене су у првих десет месеци 2015. порасле за 
11,2%. Снажна инфлација је добрим делом последица пада 
рубље и контра-санкција на увоз хране из ЕУ (инфлација је 
претходних година углавном била у коридору 6,1%-6,6%).У 
руској централној банци процењује да ће инфлација пасти 
на 4% 2017.10

Међународне девизне резерве Русије пале су за 124 ми-
лијарде долара или 24,4% у 2014, на 385 милијарди долара 
1. јануара 2015. Десет месеци касније међународне резерве 
Русије износиле 369,2 милијарде долара (крај октобра 
2015).11Током кризе 2008-2009, међународне резерве земље 
су биле на, до почетка 2015, рекордно ниских 376 милијарди 
долара (средином марта 2009.).12

Руска берза се опоравља, те је почетком марта 2015, 
у рубљама деноминовани, MICEX индеx Московске берзе, 
достигао највећу вредност од јула 2011, пре свега услед 
лаганог опоравка цена нафте, с чим је повезан и опоравак 
рубље.После тог максимума, индекс се и поред пада држи 
на нивоу знатно вишем од просека у претходне три године.13

2. Пад цена нафте: ефекти и пројекције

Приходи Русије од извоза сирове нафте 2014. су 
смањени за 11,3%, на 154 милијарди долара. Наиме, Русија 
је 2014. извезла 223,4 милиона тона нафте, у односу на 236,6 

com/article/2015/01/16/russia-capital-outfl ows-idUSL6N0UV3S320150116
10   http://tass.ru/en/economy/833712
11  http://tass.ru/en/economy/834145
12  http://tass.ru/en/economy/781512
13  https://www.google.com/finance?cid=30528377252679  h t tp : / / r t .com/
business/229887-russian-micex-high-2011/
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милиона тона 2013. Дакле, Русија је смањила извоз сирове 
нафте, али је, фактички, определила те количине домаћим 
рафинеријама, што је потез који доноси више стопе приноса 
него продаја сирове нафте на светском тржишту по текућим 
ниским ценама. Иначе, од 2000. производња у руским 
рафинеријама је порасла за преко 45% (на 294 милиона тона 
годишње 2014).  Руска производња нафте је доста стабилна 
последњих година, и процењује се на 10,5 милиона барела 
дневно на почетку 2015. 

По руском министру енергетике, А. Новаку, цена 
нафте од око 60 долара по барелу је подношљива за руски 
бизнис, узимајући у обзир пад вредности рубље,  док 
би цена у коридору 70- 80 долара за барел ‹›била веома 
добра’’.14Почетком новембра 2015, цена ‘Брента’ изно-
си око 50 долара по барелу. То је у складу са проценом 
руског Министарства за економски развој, по коме ће нафта 
2015. у просеку коштати 50 долара за барел. Истовремено, 
производња нафте у Русији би у наредних пет година могла 
бити у благом паду (око 5% 2019.). Руске нафтне компаније, 
првенствено Росњефт ће се, због санкција и пада цена на-
фте, усмерити са технолошки сложених пројеката на тра-
диционалну производњу у Западном Сибиру, за коју руске 
компаније имају богато искуство и домаћу технологију за 
повећање експлоатације.

Цене нафте могу остати на ниском нивоу у догледној 
будућности, процена је рускецентралне банке. Наиме, 
тржиште нафте се структурно трансформисало, што по-
казује да ће цене нафте остати ниске за дужи временски 
период.Заменик председника и главни економиста развоја 
ВЕБ банке Русије и бивши заменик министра за економски 
развој Андреј Клепач верује да ће се 2016. цена нафте 
вероватно повећати, на 55-60 долара по барелу.15

Иначе, цене нафте су од јуна 2014. пале скоро 
60%, да би од краја јануара почео опоравак, пре свега 

14  The Moscow Times, 2015. ‘Russian Energy Minister Sees Rise in Crude Oil Ex-
ports in 2015’, The Moscow Times, March 11, 2015. Retrieved from http://www.
themoscowtimes.com/business/article/study-shows-britain-attracting-billions-in-
hidden-russian-capital/517219.html

15  http://tass.ru/en/economy/833706
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захваљујући смањењу броја нафтних бушотина у САД, 
након што су компаније попут Totala и RoyalDachShela 
смањиле инвестиције. Смањење производње нафте на 
основу хидрауличног фрекинга, односно опадајућа улагања 
великих компанија у тај бизнис, сигнализира да ће глобална 
производња нафте опасти, што би у првој  половини 2016.
могло довести до знатног раста цена нафте. Оно што је 
јасно је да смањење инвестиција у нафтном сектору неће 
значајније утицати на цене на кратак рок. 

Проблем руских нафтних компанија услед снажног 
пада цене сирове нафте је ублажен чињеницом да су њихови 
трошкови били у рубљама, а та валута је у скоро идентичном 
износу изгубила вредност према долару. Ипак, руске нафтне 
компаније ће смањити своје инвестиционе програме за 10% 
до 15%. 

3. Таласи санкција Русији

Нису ретке процене да су Западне санкције и њихов 
утицај на финансирање корпорација већа претња производњи 
нафте у Русији него сам пад цена нафте. У извештају  рејтинг 
агенције Fich, из марта 2015, наводи се да ако се приступ 
финансирању не поправи и ограничења извоза остану, про-
извођачи неће моћи да инвестирају довољно за одржавање 
производње у средњем року. Наиме, санкције су практич-
но елиминисале приступ западним тржиштима капитала за 
све руске нафтне и гасне компаније. Истина, руске банке и 
влада ће одобрити неке захтеве за суфинансирање пројека-
та, док се очекује више финансијских понуда од кинеских 
банака, и потенцијално више директних инвестиција од ки-
неских компанија. Нагли пораст у коришћењу технологије 
као што су хоризонтално бушење и хидраулични фрекинг  
помаже да се ублажи пад производње из традиционалних 
налазишта, али то чини Русију више зависну од опреме од 
западних добављача (преко 50% нафтне опреме се увози). 
Биће потребно неколико година да руски произвођачи заме-
не већину увозне опреме. 

Иначе, прве санкције Русији, поводом сукоба око 
Украјине, уведене су марта 2014, са уједињењем Крима са 
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Русијом. Наиме, шефови држава и влада земаља чланица 
ЕУ су почетком марта 2014. усвојили тростепени план 
санкција Русији. Први степен је обустављање разговора 
са Москвом о визним олакшицама и новом споразуму о 
партнерству. Други степен санкција обухвата забрану уласка 
одређених лица у ЕУ и замрзавање њихове имовине. ЕУ је 
у марту увела санкције за 33 особе из Украјине и Русије, 
одговорне за ескалацију на Криму. Потом је ЕУ 28. априла 
2014. санкције увела за још 15 особа. САД су великом броју 
особа из окружења руске владе забраниле улазак у САД и 
блокирале банковне рачуне. Санкцијама САД је погођена 
и банка из Ст. Петерсбурга „Россија“, као и 17 фирми које 
имају везу са руским председником. Томе треба додати и 
ограничавање извоза високо-технолошких производа које 
може употребити руска војска. 

Крајем јула 2014. уследио је најоштрији круг санкција. 
Санкције су обухватале забрану Европљанима да купују 
обвезнице или акције највећих руских банака, и то оних са 
више од 50% државног власништва (финансијске институције 
под контролом државе држе већину банкарских средстава 
у Русији). Уведена су и ограничења на извоз „осетљивих 
технологија“, што укључује компоненте потребне 
енергетском и металуршком сектору Русије. Могућност 
за Русију да замени такве производе и технологије који 
потичу из ЕУ или САД су ограничене.16И САД су у јулу 
2014. наметнуле нову рунду санкција према компанијама 
као што су Росњефт, Новатек и Газпром банка. И остале 
руске компаније се суочавају са оштријим условима за 
рефинансирање међународних кредита пошто је Запад 
наметнуо санкције на неке од њих.17

Санкције су додатно пооштрене у септембру 2014, да 
би потом њихово појачавање имало практично симболички 
значај, као што је то било јануара 2015, када су министри 
спољних послова ЕУ постигли сагласност око проширења 

16  Spiegel, P. 2014, ‘’Ukraine crisis: EU to weigh far-reaching sanctions on Russia.’’The 
Financial Times, 24.7.2014. Retrieved from www.ft.com/intl/cms/s/0/15ecc35c-
12a4-11e4-a6d4-00144feabdc0.html?siteedition=intl#axzz38OIwnzFf

17  www.themoscowtimes.com/business/article/moody-s-russia-sanctions-hamper-
rosneft-gazprom-debt-refi nancing/503905.html



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 1/2016, год ХII vol. 25 стр. 229-246

237

листе са именима особа и организација које „подржавају 
проруске сепаратисте у Украјини“. 

Марта 2015. владе ЕУ су се сложиле да се санкције 
усвојене у марту 2014. продуже (ради се о замрзавању 
средстава и забрани путовања за 150 људи и 37 организација) 
за још шест месеци.18Ипак, нове санкције Русији нису 
разматране, јер владе ЕУ желе да дају шансу примирју у 
Домбасу.

 Лидери ЕУ су постигли договор да се продуже 
економске санкције Русији које се истицале у јулу 2015, и 
то онe које највише погађају руске компаније. У октобру 
2015. Европски савет проширио је своје санкције руским 
појединцима и ентитетима до 15. марта 2016.19

Није спорно да су се Америка и њени савезници 
делом вратили на стратегију «хладног рата» у Европи, у 
оквиру настојања да се изолује и санкцијама ослаби Русија 
и њени интереси на целом континенту (нпр. заустављен је 
пројекат гасовода Јужни ток). Међутим, и поред тога Русија 
очекује омекшавање европских санкција у току 2016, јер је, 
поред осталог, упркос тешкој ситуацији у привреди, руско 
тржиште и даље веома важно за Европу, а ‘Минск 2’ се ге-
нерално поштује.

4. Пад рубље и спољнотрговинске размене

Рубља је изгубила 17,5% своје вредности према евру 
у последњих 12 месеци, закључно са 6. новембром 2015. 
Истовремено, руска валута је изгубила 27,5% вредности у 
односу на долар, павши на 64,3 рубље на долар.20Вредност 
рубље у односу на евро, од краја 2000, закључно са 6. 
новембром 2015, нижа је за 58%. Крајем 2013. и током 2014, 
са кризом око Украјине, рубља је значајно депресирала. 
Од краја јануара 2015. долази до опоравка руске валуте 
(за скоро десетину), заједно са растом цене нафте (током 

18  http://www.reuters.com/article/2015/03/13/us-ukraine-crisis-eu-idUSK-
BN0M913020150313

19  http://www.worldbank.org/en/country/russia/brief/monthly-economic-develop-
ments

20  http://www.bloomberg.com/quote/USDRUB:CUR
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године ‹›Brent’’се стабилизовао на око 50 долара за барел, 
а за око два долара је у просеку нижа цена нафте Урал). 
Реални ефективни курс рубље је, по први пут после пола 
године, ојачао у фебруару 2015. (за 2,1%).21Гувернерка руске 
централне банкесматра да курс рубље привикао на ново 
окружење.22

Депресијација рубље је и нека врста протекционистичке 
мере, будући да помаже дромаћу производњу и дестимулише 
увоз. Индикативно је да се трговински суфицит благо по-
већао током 2014. 

Графикон 1
Депресијација и вредност руске рубље према евру 2000-2015. 

(закључно са 6. новембром 2015) 

Извор: https://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/
index.en.html

Робни извоз Русије током 2014. био је нижи је за 5,1% 
него у 2013.(услед пада цена сирове нафте и слабије глобал-
не тражње), и износио је 496,7 милијарди долара. Робни увоз 
опао је за 9,8%, на 308 милијарди долара, теје робни суфицит 
износио 188,7 милијарди долара.23Током 2015. раст суфицита 
се наставио јер је извоз пао за 31,6% (пад енергетских 
производа услед драматичног пада цена био је снажнији, чак 
37,9%), док је увоз опао знатно више, за 39,9%.24Робни извоз 
Русије чине пре свега: нафта и деривати, гас (заједно бли-
зу две трећине извоза), дрво производи од дрвета, метали, 

21  http://tass.ru/en/economy/781525
22  http://tass.ru/en/economy/833712
23  http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ftrade/#
24  http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d06/214.htm
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оружје, хемија. Главна тржишта су: ЗНД, Кина, Немачка, 
Холандија, Италија, Јапан. Увоз Русије чине: машине и 
опрема, хемија,  потрошна добра, медицински производи, 
месо, шећер. Главни увозни партнери су: ЗНД, Немачка, Ја-
пан, Кина, Италија, Британија, Холандија, САД. 

Суфицит текућег рачуна платног биланса порастао 
је 2014. на 56,7 милијарди долара, са 34,1 милијарди у 
2013.25У првој половини 2015. суфицит износи чак 44,5 
милијарди долара, што указује да ће се његов раст извесно 
наставити.26Побољшање, упркос паду цена нафте, последица 
је слабије рубље и пада привредне активности, која је снажно 
оборила увоз.

5. Анти-кризни план и други одговори Русије 
на санкције

Као одговор на санкције Запада Русија је поред 
контра-санкција, донела и бројне анти-кризне мере, односно 
стимулативне програме подстицања привреде и банака, с 
циљем стабилизације економије.27 Крајем јануара 2015. 
Москва је објавила да је спремила план чија ће реализација 
омогућити повратак у буџетски суфицит 2017. План предвиђа 
замрзавање расхода, као и структурне реформе. Нова верзија 
буџета за 2015. сачињена је на основу цене нафте од 50 долара 
за барел, те курсу долара на нивоу од 61 рубље. Буџетски 
приходи су смањени за 42 милијарди долара, а расходи за 
4,85 милијарди долара, док се буџетски дефицит повећао са 
0,6% (2014) на 3,8% БДП у 2015.28 Олакшавајућа околност 
за буџет је да се ниске цене нафте практично неутрализују 
слабом рубљом, јер нафтне компаније реализацију врше у 

25   Reuters, 2015. ‘Russia’s capital outfl ows reach record $151.5 bln in 2014 as sanc-
tions, oil slump hit’, Reuters,January 16, 2015. Retrieved fromhttp://www.reuters.
com/article/2015/01/16/russia-capital-outfl ows-idUSL6N0UV3S320150116

26 http://www.cbr.ru/Eng/statistics/?PrtId=svs#QA_Par_44617
27   RT, 2015. ‘Russian economy will stabilize in 2016 – European Commission’, 

February 05, 2015.Retrieved fromhttp://rt.com/business/229639-russia-growth-
2016-stabilize

28  TASS, 2015. ‘Russian government to use $50 oil forecast to amend budget - 
PM Medvedev’, TASS, March 11, 2015. Retrieved from http://tass.ru/en/econo-
my/781142
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страним валутама. Иначе, већ годинама више од 50% руског 
буџета зависи од прихода од нафте и гаса.

Анти-кризни план од 35 милијарди долара с почетка 
2015. је слична и вероватно полу-успешна стратегија која је 
коришћена пре шест година, а која се своди на упумпавање 
новца у привреду чекајући да се цена нафте опорави. 
Ситуација у индустрији је под доминатним утицајем 
девалвације руске валуте и контра-санкција на увоз 
хране, што је, поред осталог, довело до прилике за увозну 
субституцију. Неке индустрије имају нове могућности за 
раст (прехрамбена, производња гуме и пластике, хемијска, 
производња неметалних производа, металургија). Други 
индустријски сектори (текстил и индустрија одеће, 
производња коже и обуће, као и производња возила и 
опреме), који су високо зависни од домаћег дохотка и 
увозних материјала и компоненти, долазе у тешку ситуацију. 
Генерално, ова криза може бити прилика за подршку руском 
извозу, а да то није извоз ресурса. 

Руска централна банка почела је да опслужује 
огромним количинама ликвидности комерцијалне банке у 
напорима да подстакне привреду. Закључно са мартом 2015. 
већ је позајмљено око 30 милијарди долара, док се планира 
да централна банка Русије током 2016. стави на располагање 
додатних око 50 милијарди долара пословним банкама у 
виду краткорочних позајмица. Влада у Москви подстиче 
инвестиције у пројекте у реалном сектору, поред тога што 
помаже банкарски сектор. Истовремено, већ од почетка 2014. 
Русија продаје америчке обвезнице. У току 2014. продато 
је чак 45 милијарди долара обвезница америчког трезора. 
На почетку 2015. Русија поседује 86 милијарди долара 
обвезница државног дуга САД, што је најнижи ниво од 
2008. Официјелни циљ је реинвестирање у ЗУР, али кључни 
фактор за овај потез је страх од замрзавања средстава, те 
потреба за готовином. Поред тога, Русија је интензивирала 
куповину злата (преко 160 тона у 2014), те јена почетку 2015. 
постала пета земља у свету по количини злата у трезору. 

Иначе, Standard&Poor’sје крајем јануара 2015. спустио 
рејтинг Русије на BB+ (не-инвестициони статус први пут од 
2004), што Москва сматра политички мотивисаном одлуком. 
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Многи инвеститори чак су одложили куповину руских евро-
ообвезница због очекивања да смањење рејтинга доведе до 
нижих цена и тако их учини привлачнијим.29 

Поред овога, Русија се све више окреће Кини, не 
само у домену два гигантска споразума о испоруци гаса 
најмогољуднијој земљи. По уговореној своп линији (swаp 
line) између руске и кинеске централне банке у октобру 2014. 
Москва је могла позајмити 24 милијарде долара (у јуанима), 
са изгледом да би своп линија могла бити проширена. Русија 
би онда могла, као Аргентина недавно, продавати јуане, 
чиме би помогла Кини да држи своју валуту потцењеном 
без импликација по Пекинг да је “валутни манипулатор.”30 
Поред тога, процењује се да ће Москва моћи да користи 
кинеску платну инфраструктуру уместо SFIFT-а, у случају 
да дође до онемогућавања Русије да користи ту западну 
платформу за међународна плаћања.31 Шеф Руског фонда за 
директне инвестиције процењује да ће кинеске инвестиције 
у руску привреду достићи оне из Европе у року од 2 до 3 
године. Посета кинеске председника Си Ђинпинга Русији 9. 
маја 2015. је била веома важна за обе привреде (планирани 
су пројекти у сектору пољопривреде, финансијском сектору 
и многим другим областима). Иначе, Русија је извезла за 
десетину више сирове нафте у Кину током 2015, у односу 
на претходну годину. 

Русија и даље интензивно ради на смањењу улоге 
Украјине као транзитне земље за гас, мада је тренд опадања 
значаја те земље присутан већ деценију. Индикативно је да 
је руски транзит гаса преко Украјине ка Европи у периоду 
јануар-фебруар 2015. мањи је за 38,8% у односу на исти 
прошлогодишњи период. 

29  Neil MacFarquhar, 2015. Russia Outlines Prescription to Bolster Its Ailing Econ-
omy, but Experts Scoff , The New York Times,February  2, 2015. Retrieved from 
http://www.nytimes.com/2015/02/03/world/europe/russia-details-plans-to-bolster-
its-economy-but-experts-scoff.html?emc=edit_ee_20150203&nl=todaysheadlines
&nlid=62078626&_r=0

30  Benn Steil&Dinah Walker, 2015, ‘’Does Russia Need a Chinese 
Bailout?’’,National Interest, February 13, 2015. Retrieved from http://nation-
alinterest.org/blog/the-buzz/does-russia-need-chinese-bailout-12246

31  http://tass.ru/en/economy/782054
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Европска комисија ће покушати да спречи да поједине 
земље ЕУ закључе билатералне споразуме са Русијом о 
извозу прехрамбених прозвода (као и извршење уговора 
између Русије и Мађарске о изградњи нуклеарне електране). 
Наиме, последњих месеци одржавани су билатерални сусрети 
држава чланица ЕУ и Русије о санитарним и фитосанитарним 
питањима, са којима нису упознати Европска комисија или 
друге државе чланице (захтеви за укидање санкција Русији 
су стигли од Грчке, Кипра и Мађарске).

Русија делимично неутрализује западну блокаду и 
преко Евро-азијске уније, као и BRICS-а. Нова развојна 
банка (New Development Bank) BRICS ће почети с радом до 
краја 2015. а пун обим операција ће достићи у четвртој или 
петој години свог постојања (руски министар финансија 
Антон Силуанов ће бити први председник Управног одбора 
те банке).32

Москва покушава да омете политички циљ САД, 
који се своди на смањивање учешћа Русије на европском 
тржишту енергената, а који је НАТО пред себе поставио на 
Самиту у Букурешту 2008. Одустајање од Јужног тока не 
значи да ће се преко гасовода „NABUKO“ ЕУ снабдевати 
гасом, јер потребне количине може обезбедити још једино 
Иран (који има довољне потврђене резерве гаса).33

На крају, прагматичност председника Русије је 
нешто што олакшава тежину притиска САД. Наиме, добри 
совјетолози препознају, и поред медијске сатанизације, да 
Путин, за разлику од комунистичких претходнка на челу 
СССР, није идеолошки мотивисан нити ирационалан, 
и заједно са министром иностраних послова Лавровом, 
релативно је умерен поводом Украјине и односа са САД. 
Наиме, он се сматра доста блажом опцијом од струје око 
Кремља која сматра да Русија мора да се припреми за 
продужени сукоб са Западом. У циљу промовисања руске 
уздржаности, многи западни аналитичари сматрају да САД 
треба да схвате ограничене циљеве руске политике и да иду 
32   http://tass.ru/en/economy/779329
33  Душан Пророковић, Милорад Перовић, 2013. ‘стратешки коридори и цевоводи 

и њихов утицај на геоекономски положај балканских држава’. национални 
интерес, број 3/2013. Институт за политичке студије, Београд. (стр. 127). 
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ка свеобухватном договору, истина, користећи санкције као 
полугу. Наиме, сматра се да није у интересу Запада да Русија 
постане непредвидива нуклеарна сила, или да се превише 
приближи Кини.34
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THE IMPACT OF SANCTIONS AND FALLING OIL 
PRICES ON THE RUSSIAN ECONOMY

Resume

After experiencing some growth resilience in 2014, Russia 
is expected to move into a deep recession in 2015, followed by 
some stabilization in 2016, as geo-political tensions are assumed 
to gradually subside and the oil price to slightly pick up.Trends 
of declining economic growth in Russia are exacerbated by 
the combined effect of a collapse in oil price and economic 
sanctions, which have led to strong Rouble depreciation, severe 
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fi nancial pressures on the banking and corporate sector and a 
deterioration of economic confi dence. The growth slowdown was 
driven by a sharp contraction of investment and a deceleration 
of private consumption, on the back of rising capital outfl ows, 
soaring borrowing costs and rising infl ation. 

The collapse in investment is expected to continue in 2015 
(-12%), refl ecting a severe tightening of fi nancing conditions as 
access to Western capital markets is becoming constrained for 
Russian banks and corporations, increased borrowing costs, 
shortage of foreign exchange liquidity and capital outfl ows. A 
sharp fall in private consumption is expected in 2015 (-5,5%), 
followed by a moderate recovery in 2016 (0,5%). Exports are 
expected to fall in negative territory in 2015, and recover 
somewhat in 2016 amid easing geopolitical tensions, and 
gradual pick up of oil prices. Imports are expected to contract 
substantially in 2015, on the back of falling domestic demand 
and sharp Rouble depreciation. A decrease of employment is 
expected in both 2015 and 2016 as a result of the upcoming 
recession, while unemployment is set to growth (to 6,4% 2016). 
The fi scal balance is expected to remain negative in 2015 and 
2016.

Russia’s international reserves fell by $124billion or 
24.4% in 2014 to $385billion as of January 1, 2015. Additionaly, 
international foreign reserves decreased by $16 billion of the 
beginning oy year to $360 of end of October 2015. Year-over-
year infl ation in fi rst ten months of 2015 is worrisome 11.2%. 
The ruble has lost almost 1/5 of it s value against the euro in the 
past 12 months ending November 2015, while the decline against 
the dollar was stronger. Net outfl ows by companies and banks 
reached $151.5 billion in 2014, while some forecast show that the 
net capital outfl ow will remain high at $70 billion in 2015. 

Western sanctions and their impact on corporates’ funding 
pose a greater threat to Russia’s oil production than the weak 
oil prices, according Fitch rating agency report from March 
2015. Russian oil companies can withstand oil at $55 a barrel 
for several years. But if access to funding does not improve and 
export restrictions remain producers may not be able to make 
the investments needed to maintain production in the medium 
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term. On last months Russia has been cutting crude oil exports 
and instead sending much of its crude production to domestic 
refi neries, a move that offers better margins than selling crude 
to the market at current low prices. 
Keywords: sanctions, price drop, oil, Russia, effects, economy, 
Rouble, export, 2015.

35

*  Овај рад је примљен 07. априла 2016. године, а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 23. маја 2016. године.



247

НАУЧНА КРИТИКА, ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

Јово Бајић 
ВАТИКАН У
ОГЛЕДАЛУ ПРАВОСЛАВЉА .......................... 249-253

Стефан Милошевић
ЗБОРНИК: СРБИЈА И ГЕОПОЛИТИЧКЕ
ПРИЛИКЕ У ЕВРОПИ 1914. ГОДИНЕ ............  255-261





249

УДК 327::911.3(456.31)”19/20”
(082)(049.3)

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС
NATIONAL INTEREST

Година ХII, vol. 25
Број 1/2016
стр. 249-254

Jово Бајић

ВАТИКАН У ОГЛЕДАЛУ
ПРАВОСЛАВЉА
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(приредио Зоран Милошевић),
Центар академске речи, Шабац и 

Међународна словенска академија, Москва,
2016, стр. 178 

Сусрет Патријарха московског и целе  Русије Кирила  и 
римског папе Фрање на Куби био је у центру пажње целога 
света, што је био повод за преиспитивање односа Римока-
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толичке цркве и Православља. Преиспитивањем тих односа  
бави се и зборник  Небеска геополитика: Ватикан и међу-
народни односи, који је припремио проф. др Зоран Мило-
шевић а чији су издавачи Центар академске речи Шабац и 
Међународна словенска академија из Москве. У зборнику су 
заступљени радови десеторице научника из Русије, Србије, 
Белорусије, Словеније и Доњецке Републике. Ако се изуз-
ме Петер Ковачич Першин из Љубљане, остала деветорица 
научника исповедају православну веру, а међу њима  само 
један, јеромонах  Максим (Попов), сабрат Макаровског ма-
настира у Русији је црквено лице. Међу истраживачима чији 
су се радови нашли у зборнику четворица су из Русије, по 
двојица из Белорусије и Србије и по један из Словеније и 
Доњецке Народне Републике. Сви су представљени са по 
једним, а социолог Зоран Милошевић са три рада. Ако се 
изузме рад  Петера Ковачича Першина,  може се рећи да  
су у зборнику Небеска геополитика православни научни-
ци, социолози, политиколози, историчари религије изнели 
занимљиво православно гледиште на односе Православне 
цркве и Ватикана, прилагођено данашњем времену и вер-
ским и политичким односима у свету.

Радови су груписани у две тематске целине: Ватикан 
и Геополитика и Русија, Ватикан и (гео)политика. Зборник 
Небеска геополитика почиње са два краћа уводна текста које 
су у име издавача Центра академске речи и Међународне 
словенске академије потписали Зоран Милошевић и Влади-
мир Кршљанин. А закључни рад, на крају зборника Папа 
и велика геополитичка игра Зорана Милошевића у доброј 
мери представља сажетак свих оних чињеница и закључака 
изенесених у овим радовима. У свим  радовима у центру 
пажње је Света Столица, која се прво посматра као земаљска 
држава са свим њеним државним атрибутима, а тек онда 
се на њу гледа као на цркву. Насупрот Римокатоличкој цр-
кви постављена је Руска православна црква, Васељенска 
патријаршија и остале помесне православне цркве. Значајна 
пажња посвећена је Српској православној цркви.

Два рада, први и последњи, Геополитички потенцијал 
Римокатоличке цркве у Европи: ретроспектива и савреме-
ност Павела Петровича Краснова и Папа и велика геополи-



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 1/2016, год ХII vol. 25 стр. 249-254

251

тичка игра Зорана Милошевића се допуњују. Да би објаснио 
сву земаљску политичку делатност државе Ватикана, која 
има дипломатске односе са 172 државе света, Краснов под-
сећа на улогу Римокатоличке цркве у разарању Југославије: 
„У целини учешће Ватикана у етнорелигиозном конфликту 
на територији бивше Југославије манифестовало је подршку 
само словеначком и хрватском сепаратизму, уз развијање 
антисрпске кампање у медијима, као и подршку западним 
земљама у антисрпским акцијама на територији Хрватске, 
Босне и Херцеговине и Косова и Метохије. Том приликом 
Света столица је нарушила како Латерански уговор који 
ју је обавезивао на неутралност и ограничавао делатност 
само на религиозну сферу, тако и резолуције Другог вати-
канског концила, који је определио мисионарство као ду-
ховно и религиозно (не политичко) по својој природи“. При 
томе Краснов подсећа и на умешаност Ватикана у збивања у 
Украјини, у којој су 1992. године постојале 92 римокатолич-
ке парохије, а 1996. било их је 651, а за то време у Украјини 
су отворена 22 римокатоличка манастира. Још конкретнији 
је, просуђујући о дневнополитичкој активности Ватикана у 
свету, био Зоран Милошевић: „Постоје одређене сличности  
између папе Фрање и америчког председника Барака Обаме. 
Други је ’унапред’ добио Нобелову награду за мир коју није 
оправдао, а  папу Фрању британски недељник Time унапред 
је прогласио ‘човеком године’, назвавши га ‘папом за људе’, 
чиме је у најмању руку увредио његовог претходника  Бе-
недикта VI, смењеног на веома чудан начин“.

Јеромонах Максим (Попов) у раду Ватикан – авангар-
да глобализације (средина XX  – почетак    XXI в.) бави 
се, између осталог, екуменизмом иза кога је, са свим својим 
државним институцијама, стала држава Ватикан, што пред-
ставља једну од главних полуга за завођење новог светског 
поретка иза кога стоје Сједињене Америчке Државе. Јеро-
монах Максим посредно упућује прекор православним цр-
квама које покушавају да прихвате игру са екуменизмом.  
Као један од главних аргумената да се Православље не сме 
упустити у игру са екуменизмом јеромонах Максим наводи 
речи Светога Јустина Поповића: „Екуменизам је заједнички 
назив за све видове псеудохришћанства и све псеудоцркве  
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Западне Европе. У њему је суштина свих врста хуманизма 
са папизмом на челу“. 

Тематску целину чине радови Зорана Милошевића и  
Владана Станковића из београдског Института за политичке 
студије. У раду Источна (гео)политика Ватикана Зоран Ми-
лошевић се бави новим методама Ватикана и  папе Фрање 
да потчине православље, прво вернике Васељенске патријар-
шије, док рад Владана Станковића Спољна политика Свете 
Столице – осврт на српско питање указује на мисионарски 
и, пре свега, политички рад Римокатоличке цркве на Југоза-
падном Балкану, где је у политичко надигравање увучена и 
држава Србија која у односима са Ватиканом настоји да по-
стигне важне циљеве: као што су судбина Републике Српске, 
канонизација кардинала Степинца и подршка Свете столице 
у одбрани српских светиња на Косову и Метохији. Социолог 
Дмитриј  Јевгењевич Муза из Доњецке Народне Републике у 
свом раду Геополитика источнохришћанске цивилизације  у 
контексту сукоба са Ватиканом  подсећа на то да Ватикан 
своју мисионарску делатност и државну политику заснива 
на  духу протестантског европског рационалистичког духа 
који „никоме не оставља шансу за изражавање аутентично-
сти. Но, важно је још нешто: екоцид и етноцид, инспирисани 
овим ‘духом‘, стављају човечанство у катастрофичне услове 
постојања. Уосталом, то је већ предвидео Достојевски (Ле-
генда о Великом Инквизитору)“.  У раду Утицај црквене 
друштвене доктрине на политику Словенац Петер Ковачич 
Першин, између осталог, указује како је „политички като-
лицизам“ теолошку доктрину Римокатоличке цркве схватио 
као своју политичку доктрину што је током Другог светског 
рата у Словенији довело до братоубилачког рата. Изузетно је 
занимљив и трећи рад Зорана Милошевића О обавештајној 
служби  (Sodalitium pianum) Свете столице створеном још 
средином шеснаестог века, која и данас успешно делује, ус-
вајајући и усавршавајући нове методе рада.

Да би се Руска православна црква и руска држава 
успешно носиле са Ватиканом важна су изузетно богата 
искуства из прошлости. На та искуства из осамнаестог, де-
ветнаестог и првих деценија двадесетог века указују три 
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рада објављена у овом зборнику. Социолог из Белорусије 
Михаил Алексејевич Јурочкин на та искуства указује у свом 
раду Формирање правног статуса и политике руске државе 
према Римокатоличкој цркви у северозападном крају руске 
империје током XVIII и почетком  XX века. Истом темом 
бави се и политиколог из Башкирије Артем Соловјев који от-
пор Руске православне цркве према римокатолицизму у де-
ветнаестом веку приказује кроз рад архиепископа Никанора. 
Рад Империјски аспект руске православне критике  католи-
цизма у XIX веку: случај Архиепископа Никанора (Бровкови-
ча) показује како је у деветнаестом веку римокатолицизам 
покушао да утиче на православне Словене, посебно на пра-
вославне Бугаре који су заслугом Русије добили Бугарску 
егзархију, а онда почели да кокетирају са римокатолицима. 
Овом темом бави се и рад Рустема Ринатовича Вахитова 
Русија и латинство: антикатолички зборник Евроазијаца, 
који подсећа да је готово исте ставове имала група руских 
интелектуалаца, белих емиграната који су у емиграцији у 
Берлину 1923. године објавили зборник Русија и латинство.   

За Србе је посебно важан рад Русини као објекат ет-
ноконфесионалног инжњеринга Белоруса Кирила Шевченка 
где је указано како се  политичким инжењерингом од дела 
локалне заједнице једног народа, у овом случају карпатских 
Русина,  прави нација којој је уместо православне наметну-
та гркокатоличка вера, када се једном замућена вода тешко 
бистри. У повратку Русина у православље после Првог свет-
ског рата учествовали су и српски мисионари. Сценарио по 
коме се од православних народа праве нове нације после 
Другог светског рата примењен је над Србима, када су од 
делова српског народа створени Македонци, Црногорци и 
Бошњаци. 

Већина радова у зборнику Небеска геополитика напи-
сани су на руском језику (на српски су их превели Татјана 
Вучинић Маљевић, Стефан Милошевић и Зоран Милоше-
вић, док је рад Словенца  Петера Ковачича Першина превео 
Зоран Милошевић). Мишљења и аргументи исказани у овом 
зборнику представљају важан научни искорак у поимању 
данашњег деловања Ватикана на просторима у којима веко-
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вима опстаје Православље. Посебно је важно сазнање како  
православни научници гледају на покушаје зближавања Све-
те столице са Руском црквом. Уз своје  радове научници који 
пишу на руском језику објавили су изворе на које су се пози-
вали. Те библиографије могу послужити нашим истражива-
чима збивања у односима западног и источног хришћанства, 
и бити им важни путокази у будућим истраживањима. 36

*  Овај рад је примљен 22. априла 2016. године, а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 23. маја 2016. године.
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Лајковац–Београд: Градска библиотека Лајковац, 
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Године 2014. обележено је сто година од почетка Првог 
светског рата. Као и свака годишњица, и ова је била повод 
да се организује низ културних и научних догађаја, који су 

* Истраживач приправник, Институт за политичке студије, Београд
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били прилика да се одређене историјске чињенице поново 
размотре из новог временског и научног угла. Последњих 
година је присутна тенденција ревизије историје, чему 
теже историчари из поражених земаља, као и поједини 
представници западноевропске историографије с циљем да 
се на основу тако ревидиране историје кривица за избијање 
рата пребаци на земље победнице како би се променио 
њихов положај у актуелним међународним односима. Та 
чињеница дала је посебну актуелност научним скуповима 
који су својим радом аргументовано супротставили таквом 
ставу. У низу таквих скупова издваја се научни скуп Србија 
и геополитичке прилике у Европи, који је одржан 12. де-
цембра 2014. године. Како следи из самог назива скупа, као 
важан аспект излагања на скупу поред историјских тема 
значајно место посвећено је геополитичком осветљавању 
догађаја из 1914. године.

На основу саопштења на скупу издат је зборник радова. 
Радови у зборнику подељени су у две велике тематске 
целине – Србија, велике силе и неминовност рата и (Не)
променљивост слике о Србији и Великом рату. Тако су обух-
ваћене обе тематске целине које су учесници скупа хтели 
да осветле у току скупа. Аутори су се посветили анализи 
противречности епохе (Љ. Димић, Србија и Први светски 
рат – противречности епохе и узроци сукоба), узроцима су-
кобима и геополитичким аспирацијама Аустроугарске (Ж. 
Ђурић, Д. Траиловић, Први светски рат и геополитичке 
аспирације Аустроугарске на почетку XX века – општи 
политиколошко-историјски аспекти). Значајно је и осветља-
вање геостратегијског положаја Србије и њене војне до-
ктрине (С. Ђукић, Утицај геостратегијског положаја Србије 
на развој организације, формације и војне доктрине српске 
војске почетком XX века; А. Животић, Генерал Драгутин 
Милутиновић о операцијама ужичке војске 1914. године). 
Тумачењем места и улоге Србије у Првом светском рату са-
гледано је и са аспеката злоупотреба историје и слике Србије 
у очима странаца (М. Кнежевић, Разумевање у паноптикуму 
Великог рата – осврт на тумачење ратне прошлости Србије 
у историјском и политичком искуству, Љ. Ристић, Српски 
народ у белешкама странаца током Првог светског рата и 
Р. Гаћиновић, Млада Босна и стара злоупотреба историје). 
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У првом делу зборника, посвећеном историјско-
геополитичким приликама уочи избијања Првог светског 
рата, истиче се рад Миломира Степића Позиција Србије пред 
почетак Великог рата са становишта првог и другог закона 
геополитике (стр. 55–78). Рад је посвећен преиспитивању двају 
закона геополитике који подразумевају супротстављеност 
телурократије и таласократије, односно стратешких блокова 
груписаних на основу заједничких потреба за експанзијом. 
Узроци одређених геополитичких дешавања ређе се могу 
објаснити деловањем великих сила ради превазилажења 
комплекса или подизања експанзионистичких замаха 
на виши ниво. Међутим, уочи Великог рата десила се 
својеврсна геополитичка аномалија, јер су Велика Британија 
и Француска као поморске силе дочекале Велики рат у 
савезништву са Русијом која је била копнена сила. Немачка и 
Русија, две истоветне силе, нашле су се на супротстављеној 
страни због Балкана. Ни Русија, ни Француска, ни Велика 
Британија нису смеле да дозволе да Немачка обезбеди пут 
до малоазијских мореуза и пробије пут на Блиски исток. 
Геополитички положај Србије, пак, био је одређен физичко-
географским датостима и балканским интересима великих 
сила. Сви долински путеви који повезују Европу с Блиским 
истоком пролазили су кроз Србију. Да је Србија била у 
немачкој политичкој орбити, све би било много лакше по 
Немце који би без већих тешкоћа успоставили клин међу 
таласократијама. Међутим, како то није био случај, Србија 
се нашла на удару немачке експанзионистичке политике, што 
је уз њен однос према Русији, одредило њен положај пред 
Велики рат. Зато случај Великог рата наводи на закључак 
да су могућа одступања од основних геополитичких 
закона. Она се дешавају када геополитичка, геоекономска 
и геостратегијска реалност учини да се сврставање одигра 
супротно тој подели што резултира дисбалансом снага. На 
основу свега наведеног аутор поставља два питања: да ли се 
супротне силе после савезништва међусобно разрачунавају 
после рата и да ли би рат уопште избио да је прерасподела 
снага и супарништва одриграла у складу са законима? Како 
се то није десило ни у Првом ни у Другом светском рату, 
а не дешава се ни данас, то умногоме поставља питање 
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ваљаности геополитичких закона уопште, који лако могу 
бити пренебрегнути услед других јаких интереса.

Сличном темом бави се и Далибор Денда у раду 
Геополитичке прилике у Европи и српски ратни план 1914. 
године (стр. 111–137) у ком се историјска и геополитичка тема 
преплићу кроз појам ратног плана под којим се подразумева 
систем планираних активности у мирнодопском периоду за 
случај избијања рата. Аутор истиче да се припремању пла-
нова за случај напада Аустроугарске приступило релативно 
касно, тек 1908. године, што се објашњава постојањем Тај-
не конвенције из 1881. године. Међутим, како је конвенција 
није била продужена 1891. године, сматрало да је њено дејст-
во истекло, те се јавила потреба за разрадом ратног плана у 
случају напада Аустроугарске. Догађаји (Царински рат, Анек-
сиона криза, Балкански ратови) показали су да је неопходно 
разрадити план за напад са севера. На основу тога се у раду 
даље осветљава како је геостратегијски и спољнополитички 
положај Србије утицао на темпо израде и карактер ратног 
плана према Аустроугарској. На израду плана утицали су 
следећи фактори: положај на северозападном фронту, однос 
снага у сразмери с потенцијалним противником, развијеност 
и усмереност железничких комуникација, као и постојање 
евентуалних савезника. На свим овим плановима положај 
Србије није био веома повољан: на северозападном фронту 
било је више могућности за окупацију, што је и железница 
омогућавала и олакшавала. Осим тога, почетком XX века 
Србија није била ни у једном званичном савезништву (чак 
ни са Русијом која се традиционално сматрала заштитницом 
Србије), те Денда закључује да су планови сачињавани 
без узимања у обзир таквих савезника, те и не чуди што 
укупан историјат израде ратног плана показује да је рат са 
Аустроугарском био крајње непожељан сценарио за Србију.

У другом делу зборника груписани су радови 
нешто другачијег усмерења у којима се теми Великог 
рата приступа из угла покушаја ревизије, интелектуалне 
историје и филозофије историје. Питању ревизионизма 
историјских погледа на узроке избијања Првог светског рата 
посвећен је рад Милета Бјелајца Слика Србије у огледалу 
нове ревизије (стр. 187–210). У раду се полази од двају 
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противречних гледишта на избијање Првог светског рата. 
Према традиционалном погледу на почетак Првог светског 
рата Централне силе прихватиле су Сарајевски атентат само 
као повод за започињање рата с циљем да се оствари нова 
расподела моћи у Европи и свету. Друго, пак, тумачење не 
посматра Балкан као место сукоба интереса великих сила, 
већ као место деловања локалних национализама који су и 
изазвали сукоб. У оквиру овог тумачења екстремнија струја 
истиче да је српска влада организовала Сарајевски атентат, 
док умеренија струја истиче да је знала за спремање атентата, 
али није учинила ништа да га спречи. У међусобном односу 
наведених двају гледишта важно је расветлити питање 
релевантности српске историографије по том питању. 
Нажалост, у дискусијама између ове две струје мишљење 
и аргументи српске историографије често се не узимају у 
обзир и њен важан допринос овом питању често се критички 
узима као тенденциозан. Аутор даље истиче да тренд 
ревизије почиње у последњој деценији XX века и открива 
његове главне особине: не износе се новооткривени извори, 
али се одбацују проверена знања, померају се аргументи 
који би довели у питање нове тезе, ревизионистичке 
претензије обично уживају политичку подршку, док већина 
историчара остаје при ранијим интерпретацијама. Навођење 
ових особина на основу ревизионистичке литературе има 
посебан значај јер наводи својеврсне проблеме на које српска 
историографија треба да одговори у новом кључу.

Важно место у овом делу зборника заузимају и радови 
посвећени различитим аспектима интелектуалне историје 
овог периода, у којима се кроз осветљавања живота и рада 
истакнутих представника одређених народа и њихових 
међусобних веза даје другачије виђење узрока, тока и 
последица Првог светског рата. У уводу свог рада Преписка 
српских интелектуалаца као извор за историју Првог светског 
рата – из ратних писама Јована М. Жујовића (1915–1918) (стр. 
211–246) Мира Радојевић истиче значај таквих истраживања. 
Наиме, у години у којој се обележава сто година од почетка 
рата, питање одговорности за избијање рата померило је на 
други план потрагу за недовољно коришћеним изворима и 
отварање непроучаваних тема. Као један од таквих извора 
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ауторка наводи мемоарска сведочанства и богате приватне 
преписке које могу бити драгоцен извор за разумевање 
међусобних веза истакнутих појединаца, затим њихових 
ставова о рату, патриотских осећања и спољнополитичких 
ставова. Сви наведени елементи остају занемарени при 
окренутости политичкој, дипломатској и војној историји. 
Једна од значајних преписки за историју Првог светског 
рата је свакако преписка Јована М. Жујовића, истакнутог 
научника и друштвеног посленика. Преписка прати његов 
боравак у Паризу од 1915. до 1919. године у оквиру ширег 
плана о слању културних јавних радника у престонице 
савезничких и неутралних земаља, како би изборили што 
боље позиције за помоћ српској војсци у току ратних дејстава 
и положај српске државе на послератним преговорима. Из 
преписке се тако сазнаје да је већина српских интелектуалаца 
у иностранству била незадовољна радом српске владе 
и Николе Пашића и ставила се у опозицију, док је Јован 
Жујовић своје деловање ставио у службу српске владе и 
није хтео да је критикује и опозиционо делује, иако није 
био задовољан њеним радом. Из преписке се такође може 
сазнати о преговорима са француским интелектуалцима и 
представницима како званичних француских власти, тако 
и опозиције и његових ставова о националном питању, 
патриотизму и атмосфери која је владала у тим круговима. 
Значајан круг тема чини и онај круг тема везан за деловање 
Француско-српског комитета чија је делатност била усмерена 
на задовољење потреба српских војника и избеглица у 
Француској. У многим писмима Јован Жујовић изражава 
разочарење понашањем српских избеглица, које показују 
мањак саосећања са сународницима и не показују нарочиту 
жељу да се врате у своју земљу. Патриотска осећања и 
ставови Јована Жујовића могу се пратити и приликом писања 
чланака за Југословенску енциклопедију коју је уређивао 
Александар Белић у циљу убеђивања савезника да се после 
рата створи јединствена држава Јужних Словена. Јован 
Жујовић у својим енциклопедијским чланцима даје кратке 
описе геолошких карактеристика југословенских земаља, а 
понајвише Србије, коју, како пише Белићу, не може кратко 
описати и ставља је пре Југославије.
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Питању ставова и међусобних односа српских и 
француских интелектуалаца уочи Великог рата посвећен је 
и рад Александре Колаковић Француски интелектуалци и 
Србија у предвечерје Великог рата (стр. 279–301). Ауторка 
истиче супротстављене ставове француских и немачких 
интелектуалаца по бројним питањима историје и културе, 
те је у том смислу Велики рат, осим војног, представљао 
и сукоб идентитета, борбу култура и судар идеја двеју 
средина. Поред блискости и утицаја аустријско-немачког 
културног модела, уочи Балканских ратова и током њих, у 
Србији се успоставља и француски културни модел, те и 
Србија постаје супротстављена Немачкој у том погледу. На 
појављивање интересовања за Србију и Србе код француских 
интелектуалаца у наведеном периоду утицали су бројни 
разлози, међу којима су пре свега положај Француске у 
међународним односима после 1871. године, пангерманизам, 
буланжизам, афера Драјфус и Фрацуско-руски споразум из 
1894. године. Зато и не чуди чињеница да су се најзначајнији 
интелектуалци тог времена бавили српским питањем, попут 
Виктора Берара, уредника значајног часописа Париска 
ревија, Албера Малеа, професора историје дипломатије 
краља Александра Обреновића, Ернеста Денија, аутора бро-
шуре Велика Србија, Огиста Говена, итд. Њихова улога је 
била у проширивању и преношењу знања о Србији у фран-
цуски и европски друштвени и политички живот, истицање 
заједништва српских и француских интереса, а сарадња са 
српским интелектуалцима попут Милована Миловановића, 
Јована Жујовића, Гргура Јакшића и Косте Куманудија ути-
цала је на афирмацију српског питања од времена Анексионе 
кризе до почетка Првог светског рата, политичко приближа-
вање Француској, однос Србије са савезницима у току самог 
рата, развој и реализацију југословенске идеје, а поставила је 
основе за културни утицај Француске у будућој Краљевини 
Срба, Хрвата и Словенаца. На основу тога ауторка долази до 
закључка да је сарадња интелектуалаца умногоме допринела 
уобличавању савезничких односа у рату, као и решавању 
бројних политичких, економских и културних питања која 
су отворена у току рата.
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Захваљујући тематској разноврстности заступљених 
радова у зборнику се осветљавају сва релевантна питања 
везана за почетак Првог светског рата из угла политичке, 
војне и интелектуалне историје, политикологије, геополитике 
и филозофије историје. Таква интердисциплинарна 
концепција зборника даје добру основу и подстрек за будућа 
истраживања Великог рата, и то не само његовог почетка, 
већ и тока, завршетка и последица које ће оставити на српско 
и целокупно европско друштво.2

*  Овај рад је примљен 25. априла 2016. године, а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 23. маја 2016. године.
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

За писање рада користити ћирилично писмо.
Текст писати у фонту Times New Roman, величина фонта 12, са 

увученим пасусима и проредом 1,5 и маргинама Normal 2,5 cm.
Обим рада не сме бити већи од 36.000 карактера са разма-

ком (приликом провере броја карактера користити: Review/Word Count/
Character (with spaces) - активирати опцију Include textboxes, footnotes 
and endnotes).

Име и презиме аутора се пише на средини, малим словима – 
Bold и Italic (фонт 12).

Афилијација се пише испод имена аутора на средини, малим 
словима – Italic (фонт 12). Уколико је аутор запослен на факултету, 
након навођења факултета, наводи се и универзитет (нпр. Факултет 
политичких наука, Универзитет у Београду). Уколико је аутор запослен 
на институту, наводи се и град у коме се институт налази (нпр. Инсти-
тут за политичке студије, Београд).

Наслов се пише на средини, великим словима – Bold (фонт 14). 
Фуснота поред наслова служи за навођење назива и броја пројекта у 
оквиру кога је чланак написан.

Сажетак се пише испод наслова на средини малим словима ве-
личина фонта 12. Испод тога пише се текст сажетка у обиму од 100 
до 250 речи - фонт 12, Justify. Сажетак садржи предмет анализе, циљ 
рада, коришћене теоријско-методолошке приступе, резултате и закључ-
ке рада.

Кључне речи се пишу испод текста сажетка малим словима 
(фонт 12), и одвајају зарезом. Наводи се од 5 до 10 кључних речи.

Поднаслови се пишу на средини, великим словима - Bold (фонт 
12) и нумеришу се арапским бројевима. Уколико поднаслов садржи 
више целина, оне се такође означавају арапским бројевима, и то: 1.1. – 
малим обичним словима Bold (фонт 12). 

Начин цитирања:
Фусноте у форми напомена се дају на дну стране у којој се на-

лази коментарисани део текста или навођене литературе. Фусноте уно-
сити командом Insert – Reference – Footnote. Фусноте се пишу у фонту 
Times New Roman, величина слова 10. Фусноте треба поравнати по 
левој и десној маргини, односно изабрати опцију Justify
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Приликом навођења фуснота руководити се следећим 
упутствима:

• приликом навођења монографије/књиге фуснота мора
садржати: 

 - Име и презиме аутора, наслов рада курзивом (Italic), 
назив издавача, место, годину издања и број стране.

 - Пример: Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије, Бе-
оград, 2006, стр. 54.

• приликом навођења чланака из часописа:
 - Име и презиме аутора, назив чланка под наводницима, 

назив часописа курзивом (Italic), назив издавача, место 
издавања, број, година излажења и број стране.

 - Пример: Миша Стојадиновић, „Од теорије социјалних 
конфликата до њихових решења“, Политичка ревија, 
Институт за политичке студије, Београд, бр. 04/2009, 
стр. 67.

• приликом навођења зборника радова/поглавља из књиге: 
 - Име и презиме аутора, назив рада под наводницима, 

назив зборника/поглавља курзивом (Italic), имена и 
презимена приређивача зборника у загради, назив из-
давачa, место издања, година издања, број стране.

 - Пример: Дејана Вукчевић, ,,Србија и придруживање 
Европској унији‘‘, у зборнику: Србија – политички и 
институционални изазови (приредили: Момчило Суб-
отић, Живојин Ђурић), Институт за политичке студије, 
Београд, 2008, стр. 239.

• приликом навођења извора са Интернета (не смеју прећи 
више од 10% коришћене литературе):

 - Име и презиме аутора, наслов чланка курзивом (Italic), 
пуну интернет адресу и датум приступа. 

 - Пример: Karen Devine, Stretching the IR theoretical 
spectrum of debate on Irish neutrality: arguments and 
evidence in favor of a critical social constructivist 
framework of understanding, Internet, http://doras.dcu.
ie/609/1/int_pol_sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013 

• приликом навођења архивске грађе:
 - мора да садржи назив институције у којој се грађа 

чува, фонд, фасциклу (уколико има), назив документа 
(ако нема назива документа одређује се тако да одгово-
ри на питања: ко? коме? шта?), место, датум. 
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 - Пример: Архив Србије, МИД, К-Т, ф 2, р93/1894, Из-
вештај Министарства иностраних дела о постављењу 
конзула, Београд, 19. април 1888.

• приликом навођења прописа/закона:
 - Пуним називом прописа/закона, курзивом гласило у 

коме је пропис објављен, број и година објављивања.
 - Пример: Закон о извршном поступку – ЗИП, Службени   

гласник РС, бр. 125/04.
• приликом навођења публикација у новинама:

 - Име и презиме аутора, назив чланка под наводницима, 
назив новине курзивом, датум објављивања

 - Пример: Слободан Кљакић, „Черчилов рат звезда про-
тив Хитлера“, Политика, 21. 12. 2004.

• Код поновљеног цитирања истог извора узастопно на 
истој страни користити: Исто, број стране

 - Пример: Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије, Бе-
оград, 2006, стр. 54.

 - Исто, стр. 55
• Код поновљеног цитирања истог извора уколико није уза-

стопно и на истој страни користити: Име, презиме аутора, 
назив извора, нав.дело, број стране.

 - Пример:  Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије, 
Београд, 2006,  стр. 54.

 -  Кристофер Кокер, Сумрак запада, нав.дело, стр. 54.

Код уноса табела и графикона користити: 
Изнад табеле/графикона центрирано пише се Табела/Графикон, 

редни број, назив табеле, величина фонта 10.
Испод табеле/графикона пише се Извор: навести извор по прави-

лима цитирања за фусноте, величина фонта 10.
Литература се наводи на исти начин као и у фуснотама, с тим 

што се прво наводи презиме, па име аутора. Литература је поређана по 
азбучном реду за изворе на ћириличном писму, који се први наводе, а 
затим по абецедном реду за изворе на латиници. 

За чланке из часописа, зборника као и за поглавља у књигама 
потребно је навести од које до које стране је чланак или поглавље у 
зборнику/књизи.

Литература садржи само изворе који су наведени у 
фуснотама.

Након литературе, латиничним писмом навести име и презиме 
аутора на средини - Bold (фонт 12), испод тога наслов рада на енгле-
ском великим словима - Bold (фонт 14).
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Резиме (Resume) се пише на средини, малим словима – Bold 
(фонт 12). Испод тога пише се текст резимеа на енглеском језику у 
обиму до 1/10 дужине чланка. Резиме садржи резултате и закључке 
истраживања до којих је аутор дошао у свом раду и то знатно шире 
него у сажетку.

Кључне речи (Keywords) се пишу малим словима (фонт 12) и 
одвајају зарезом.

Аутори су у обавези да приликом слања радова доставе и изјаву 
да тај рад није раније објављиван, тј да рад није аутоплагијат или 
плагијат. Изјава може да се преузме на интернет презентацији часописа, 
http://www.politickarevija.rs

Текстове слати у електронском облику на адресу redakcija@
politickarevija.rs.
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УПУТСТВО РЕЦЕНЗЕНТИМА

Улога рецензената је да доприносе очувању високог квалитета 
нашег часописа. Рецензије су анонимне у оба смера. Рок за рецензирање 
је седам дана од пријема рада. Садржај рецензије је поверљив, те се не сме 
откривати особама које нису у уредништву часописа. Уколико рецензент 
у било ком тренутку схвати да постоји било који вид конфликта интереса 
у вези са радом који треба да рецензира потребно је да о томе што пре 
обавести редакцију. Приликом рецензије рукописа, рецензент треба да 
попуни рецензентски лист у прилогу.

Име, презиме и звање аутора текста:
Назив рада:
Актуелност, друштвени и научни значај разматране теме:
У којој мери је аутор јасно назначио теоријски, методолошки 

приступ у раду:
Да ли је рад заснован на савременој и релевантној литератури, 

посебно у којој мери је аутор користио најновије резултате објављене 
у научним часописима и зборницима (посебно часописи и зборници из 
политикологије).

Научни и друштвени допринос рада.  Општи коментар о квалитету 
рада:

Ваша сугестија аутору за побољшање квалитета рада, ако је 
потребно:

Молимо Вас да одаберете једну од препорука за категоризацију 
рада:

1. Оригинални научни рад 
2. Прегледни рад 
3. Научна критика, полемика и осврти 
Молимо Вас да одаберете једну од препорука о публиковању овог 

рада:
1. Објавити без измена
2. Објавити уз мале измене
3. Након корекције, рад послати на нови круг рецензије
4. Одбити
Додатни коментари за уредника који се тичу етичких (плагијаризам, 

превара, итд.) или неких других аспеката рада, а који ће уреднику помоћи 
у доношењу коначне одлуке о даљем статусу рада.

Датум оцене рада           Име, презиме и научно звање рецензента:
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