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Сажетак
Учланкуауторуказујенагеополитичкусличностпо
ложајаСрбијеисрпскихземаљаданассаположајем
предПрвисветскират.УрадујеанализиранаНишка
декларација–којајеуместосрпскогконцепта(„ма
ло“ решење) преузела југословенски концепт („вели
ко“решење) у послератномуређењудржаве.Аутор
у раду указује на недовољну промишљеност српске
друштвенеиполитичкеелитеуњеномопредељењуза
државнузаједницусадојучерашњимнепријатељима,
католичким Словенцима и Хрватима. Основна теза
накојојауторинсистирајесте:акојестварањепрве
југословенскедржавебилонеминовноивандомашаја
Срба,тј.акојетоактспољнихзападнихсила,ондаје
тудржавутребалоуредитинафедеративнојиликон
федеративнојоснови,штосузаговараликакострани
чиниоцитакоихрватскиисловеначкипредставници
изЈугословенскогодбора,какобиСрбиобележилисвој
историјскииетнојезичкипростор.Границатесрпске
државе простирала би се далеко на запад, и натај
начинизбегласвадоцнијаспорењаигеноциднастра
дањаСрбаодстранеХрватаињиховемонструозне
државе.Овајконцептjeбиломогућеприменитисве
до почетка 1930их година,тј. до појавеХитлера и
нацизма, кад су Хрвати интернационализовали тзв.
хрватскопитање.
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Даље у тексту аутор презентује положај Србије и
СрбаудругојфедерализованојЈугославији,„држави
равнотеже“,укојојјефедерализацијаизвршенакон
струисањемновихнацијаињиховихдржава изсрп
скогетнојезичкогсупстрата.Брозовгеополитичкии
етноинжењерингприхватилесузападнесиле:Вати
кан,НемачкаиСАД,инициралеипомоглеразбијање
југословенске државе,те озакониле стварање сате
литскихантисрпскихдржавицаиизвршилеотимање
КосоваиМетохијеодСрбије,сводећиСрбијунапуку
„резидуалнутворевину“.
Српска ДОСовска власт као и владајућа коалиција
око СНС – а трасира евроатлантску геополитичку
парадигму,адоказаномисторијскомсавезникуРусији
ипријатељскомрускомнародуобраћасесамоувели
којневољи,најчешће,дапарадоксбудевећи,тражећи
помоћнапутуучлањењауЕУ.
Кључне речи: Србија и српске земље, Први светски
рат,Русија,Југославија,српскиетнојезичкипростор,
федерализација, Словенци, Хрвати, Бошњаци, Црно
горци,КосовоиМетохијa,постјугословенскипериод.

Iма	ју	ћи	 у	 ви	ду	 ге	о	по	ли	тич	ки	 по	ло	жај	Ср	би	је	 и	 оно	га	што	 је	
пре	о	ста	ло	од	срп	ских	зе	ма	ља	на	кон	се	це	си	о	ни	стич	ког	ра	та	у	

дру	гој	 Ју	го	сла	ви	ји,	из	гле	да	као	да	су	Ср	би	пре	спа	ва	ли	цео	 је	дан	
век,	па	и	ви	ше	од	ве	ка.	На	и	ме,	ге	о	по	ли	тич	ки	по	ло	жај	Ср	би	је	и	ју
го	сло	вен	ског	срп	ства	умно	го	ме	је	сли	чан	по	ло	жа	ју	по	сле	Бер	лин
ског	кон	гре	са,	по	го	то	во	од	Аустро	у	гар	ске	анек	си	је	Бо	сне	и	Хер	це
го	ви	не1).	Ср	би	ја	је	та	да,	ка	ко	је	ис	ти	цао	Јо	ван	Цви	јић,	би	ла		„оп
ко	ље	на	зе	мља“,	а	Ср	би	„ухап	шен	на	род.		Да	нас,	сто	го	ди	на	по	сле	
Ве	ли	ког	ра	та	на	де	лу	је	ре	ви	зи	ја	исто	ри	је;	евро	а	тлант	ски	за	пад,	на
кнад	ном	па	ме	ћу	за	то	пла	ће	них	исто	ри	ча	ра,	кри	ви	цу	за	из	би	ја	ње	
Пр	вог	свет	ског	ра	та	же	ли	да	при	пи	ше	Ср	би	ји,	а	по	сред	но	и	Ру	си	ји.	
За	ту	свр	ху	Мла	да	Бо	сна	и	Га	ври	ло	Прин	цип,	пред	став	ни	ци	бор	бе	
за	на	ци	о	нал	но	и	со	ци	јал	но	осло	бо	ђе	ње,	у	 за	пад	ним	ме	ди	ји	ма	се	
при	ка	зу	ју	као	те	ро	ри	сти	ко	ји	су	се	др	зну	ли	про	тив	европ	ског	ми	ра	
и	ле	ги	ти	ми	те	та..	Ова	ква	ин	тер	пре	та	ци	ја	Ве	ли	ког	ра	та	укла	па	се	у	

1) У	то	вре	ме,	као	и	да	нас	Цр	на	Го	ра	је	би	ла	не	за	ви	сна	др	жа	ва	одво	је	на	од	Ср	би	је,	из	ме	ђу	
њих	је,	на	кон	по	вла	че	ња	Тур	ске,	 	на	про	сто	ру	Ра	шке	обла	сти	Аустро	у	гар	ска	др	жа	ла	
сво	је	гар	ни	зо	не,	не	до	зво	ља	ва	ју	ћи	ује	ди	ње	ње	две	срп	ске	др	жа	ве;	Бо	сну	и	Хер	це	го	ви	ну	
је	нај	пре	оку	пи	ра	ла	(1878)	а	за	тим	из	вр	ши	ла	ње	ну		на	сил	ну	анек	си	ју	(1908);	Срп	ска	
кра	ји	на	као	про	стор	Вој	не	кра	ји	не	био	је	та	ко	ђе	у	са	ста	ву	Аустро	у	гар	ске	(ад	ми	ни	стра
тив	но	по	де	љен	из	ме	ђу	Хр	ват	ске	и	Дал	ма	ци	је)	као	и	про	стор	Бач	ке,	Ба	на	та,	Сре	ма	и	Ба
ра	ње		да	на	шње	Вој	во	ди	не,	без	Ба	ра	ње	ко	ја	је	на	пре	ва	ран	на	чин	1945.	го	ди	не	при	па	ла	
Хр	ват	ској.
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ак	ту	ел	не	по	ли	тич	ке	и	иде	о	ло	шке	кон	цеп	те	евро	а	тлант	ских	ин	те
гра	ци	ја;	из	истих,	по	ли	тич	ких		раз	ло	га	се	и	епи	лог	Дру	гог	свет	ског	
ра	та,	тј.	по	бе	да	са	ве	зни	ка	над	на	ци	змом	и	фа	ши	змом,	 	у	Евро	пи	
сла	ви	као	Дан	Евро	пе	(од	1985),	са	мо	се	још	у	Ру	си	ји	сла	ви	Дан	
по	бе	де.

Пр	ви	свет	ски	рат,	ко	ји	Ср	би	ја	ни	је	мо	гла		из	бе	ћи,	био	је	исто
вре	ме	но	и	ве	ли	ка	прет	ња	за	пот	пу	ну	про	паст	Ср	би	је	али	и	ве	ли	ка	
на	да	за	оства	ре	ње	ве	ков	не	те	жње	за	 	осло	бо	ђе	ње	и	ује	ди	ње	ње	у	
је	дин	стве	ну	 срп	ску	 др	жа	ву.	 Био	 би	 то	 кон	ти	ну	и	тет	 срп	ске	 иде	је	
од			Ка	ра	ђор	ђа,		Га	ра	ша	ни	но	вог	Начертанија,	пре	ко	кне	за	Ми	ха
и	ла	до	Ни	ко	ле	Па	ши	ћа	и	Пр	вог	свет	ског	ра	та.	Ову	иде	ју	сна	жно	су	
под	у	пи	ра	ли	во	де	ћи	Ср	би	изпрека	–	Срп	ске	Вој	во	ди	не,	Све	то	зар	
Ми	ле	тић,	Ми	ха	и	ло	По	лит	Де	сан	чић,	Ја	ша	То	мић.	Иде	ју	срп	ског	а	
не	ју	го	сло	вен	ског	ује	ди	ње	ња	по	др	жа	ва	ли	је	и	Ру	си	ја.

При	са	је	ди	ње	ње	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не	по	ста	вља	ло	се	као	при
о	ри	тет	но	пи	та	ње.	У	европ	ској	на	у	ци,	све	до	Бер	лин	ског	кон	гре	са	
(1878),	Бо	сна	и	Хер	це	го	ви	на	сма	тра	не	су		цен	трал	ним	срп	ским	ет
но	граф	ским	и	исто	риј	ским	обла	сти	ма.	Кад	је	Ср	би	ја	ушла	у	рат	са	
Тур	ском	1876,	по	др	жа	ва	ју	ћи	уста	нак	бо	сан	ских	Ср	ба	из	1875,	из	
Ру	си	је	 је	на	че	лу	са	 	ге	не	ра	лом	Чер	ња	је	вим	сти	гао	од	ред	до	бро
во	ља	ца.	

Од	Крим	ског	ра	та	Ру	си	ја	је	би	ла	све	да	ље	од	сво	јих	ге	о	стра	те
шких	те	жњи	за	за	по	се	да	њем	мо	ре	у	за	(Бос	фор	и	Дар	да	не	ли),	што	је	
омо	гу	ћа	ва	ло	европ	ским	си	ла	ма,	пре	вас	ход	но	Аустри	ји,	да	је	др	же	
по	да	ље	од	Бал	ка	на	и	срп	ских	зе	ма	ља;		Ру	си	ја	ни	је	би	ла	у	ста	њу	да	
спре	чи	 аустро	у	гар	ску	 анек	си	ју	Бо	сне	 и	Хер	це	го	ви	не.	Анек	си	о	на	
кри	за	у	Бо	сни	и	Хер	це	го	ви	ни	иза	зва	ла	је	ве	ли	ко	уз	не	ми	ре	ње	срп
ске,	али	и	ру	ске	јав	но	сти.	

Агре	си	ја	АустроУгар	ске	у	ле	то	1914.	 го	ди	не,	ни	је	мо	гла	за
др	жа	ти	Ру	си	ју	да	по	мог	не	на	пад	ну	тој	Ср	би	ји.	Ру	си	ја	је	и	1914.	го
ди	не	би	ла	ре	ла	тив	но	не	спрем	на	за	рат,	у	ко	ји	је	ипак	ушла,	да	би	у	
ње	му	из	гу	би	ла	и	цар	ство	и	ди	на	сти	ју.	Ру	ски	ин	те	ре	си	на	Бал	ка	ну	
су	објек	тив	но	по	сто	ја	ли,	али	они	ни	су	би	ли	ис	кљу	чи	ви	фак	тор.	У	
ру	ском	на	ро	ду	је	пре	о	вла	да	ла	од	луч	ност	да	се	по	мог	не	пра	во	слав
на	и	сло	вен	ска	Ср	би	ја.2)	Ру	си	ја	је	ушла	у	рат	с	Не	мач	ком	и	Аустро
у	гар	ском	ка	ко	би	за	шти	ти	ла	брат	ску	Ср	би	ју	и	њен	на	род.		Све	ти	
вла	ди	ка	Ни	ко	лај	(Ве	ли	ми	ро	вић)	је	пи	сао:	„Са	вест	на	ша	нас	при

2)	 Ви	ди:	Дра	го	љуб	Пе	тро	вић,	„Ствар	ни	ефек	ти	за	јед	нич	ких	ра	то	ва	Ру	си	је	и	Ср	би	је	кроз	
19.	и	20.	век“, Српскаслободарскамисао,	бр.	3,	2006,	СРС,	Бе	о	град,	стр.	233240.
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мо	ра	ва	да	пла	че	мо,	ка	да	Ру	си	пла	чу,	и	да	се	ра	ду	је	мо,	ка	да	се	Ру	си	
ра	ду	ју.	Ве	ли	ки	је	дуг	наш	пред	Ру	си	јом.	Мо	же	чо	век	би	ти	ду	жан	
чо	ве	ку,	мо	же	и	на	род	–	на	ро	ду.	Али	дуг,	ко	јим	је	Ру	си	ја	оба	ве	за	ла	
срп	ски	на	род	1914	го	ди	не,	та	ко	је	огро	ман,	да	ње	га	не	мо	гу	вра	ти
ти	ни	ве	ко	ви	ни	по	ко	ље	ња.	То	је	дуг	љу	ба	ви,	ко	ја	све	за	них	очи	ју	
иде	у	смрт,	спа	са	ва	ју	ћи	свог	бли	жњег.	Не	ма	ве	ће	љу	ба	ви,	не	го	да	
ко	по	ло	жи	ду	шу	сво	ју	за	дру	го	ве	сво	је	–	то	су	ре	чи	Хри	ста.	Ру	ски	
Цар	и	ру	ски	на	род,	не	при	пре	мље	ни	сту	пив	ши	у	рат	за	од	бра	ну	Ср
би	је,	ни	су	мо	гли	не	зна	ти,	да	иду	у	смрт.	Али	љу	бав	Ру	са	пре	ма	
бра	ћи	сво	јој	ни	је	од	сту	пи	ла	пред	опа	сно	шћу	и	ни	је	се	упла	ши	ла	
смр	ти”.

А	он	да,	већ	у	пр	вој	го	ди	ни	ра	та,	по	сле	ве	ли	чан	стве	них	по	бе	да	
на	Це	ру	и	Ко	лу	ба	ри,	Срп	ска	вла	да	на	че	лу	са	Па	ши	ћем	об	ја	вљу	је	
Ни	шку	де	кла	ра	ци	ју	(7.	де	цем	бар	1914)	и	та	ко	чи	ни	дис	кон	ти	ну	и
тет	у	срп	ској	иде	ји.	На	и	ме,	Ни	шка	де	кла	ра	ци	ја	пред	ста	вља	до	ку
мент	–	плат	фор	му	по	ко	јој	се	рат	не	во	ди	у	срп	ском	ин	те	ре	су,	већ	
у	ју	го	сло	вен	ском.	На	жа	лост,	срп	ска	дру	штве	на	и	по	ли	тич	ка	ели	та	
при	хва	ти	ла	је	хр	ват	ску	штро	сма	је	ров	скоја	ги	ћев	ску	па	ра	диг	му	ју
го	сло	вен	ства		о	јед	ном	„тро	и	ме	ном	на	ро	ду“	Ср	ба,	Хр	ва	та	и	Сло	ве
на	ца,	што	је	до	ве	ло	до	ства	ра	ња	пр	ве	ју	го	сло	вен	ске	др	жа	ве,	у	ко	ју	
су	Ср	би	уло	жи	ли	др	жа	ву	и	иден	ти	тет	и	ти	ме	по	ни	шти	ли	све	ре	зул
та	те	ве	ли	чан	стве	не	вој	нич	ке	по	бе	де	у	Пр	вом	свет	ском	ра	ту.	Без	у
спе	шни	су	би	ли	са	ве	ти	Са	зо	но	ва	и	са	мог	ца	ра	Ни	ко	ла	ја	II,	ко	је	су	
упу	ћи	ва	ли	Па	ши	ћу	да	ство	ри	јед	но	став	ну	др	жа	ву	срп	ског	на	ро	да;	
да	се	ма	не	ка	то	лич	ких	Хр	ва	та	и	Сло	ве	на	ца,	јер	ће	их	они	од	ве	сти	
у	про	паст.	Из	ме	ђу,	тзв.	ве	ли	ког	и	ма	лог	ре	ше	ња,	Па	шић	се,	на	кон	
што	је	Ру	си	ја	1917.	си	шла	са	по	ли	тич	ке	по	зор	ни	це,	опре	де	лио	за	
ве	ли	ко	–	ју	го	сло	вен	ско	ре	ше	ње.

Срп	ски	двор	и	 вла	да	иг	но	ри	са	ли	 су	 ствар	ност,	 са	ве	те	Ср	би
ји	на	кло	ње	них	са	ве	зни	ка	и	пле	би	сци	тар	но	из	ра	же	ну	во	љу	срп	ског	
на	ро	да	са	про	сто	ра	бив	ше	Двој	не	мо	нар	хи	је	и	при	хва	ти	ли	ма	сон
ску	илу	зи	ју	ства	ра	ња	ју	го	сло	вен	ске	др	жа	ве	и	на	ци	је	Ју	го	сло	ве	на.	
Ју	го	сла	ви	ја	је	би	ла	је	дин	ствен	при	мер	удру	жи	ва	ња	до	ју	че	ра	шњих	
не	при	ја	те	ља,	јер	су	Сло	вен	ци	и	Хр	ва	ти	у	тој	др	жа	ви	ви	де	ли	је	ди	ну	
шан	су	за	на	ци	о	нал	ни	оп	ста	нак;	Ср	би	ја	и	ње	но	ута	па	ње	у	Ју	го	сла
ви	ју	за	шти	ти	ле	су	иден	ти	тет	и	те	ри	то	ри	је	Сло	ве	ни	је	и	Хр	ват	ске	од	
те	ри	то	ри	јал	них	аспи	ра	ци	ја	су	се	да		Ита	ли	је	и	Ма	ђар	ске.

Ју	го	сло	вен	ски	из	бор	срп	ске	по	ли	тич	ке	и	дру	штве	не	ели	те	по
ка	зао	се	као	ло	ше	ре	ше	ње.	За	Ср	бе	ће	то	зна	чи	ти	дис	кон	ти	ну	и	тет	
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у	 	 исто	риј	ском,	 кул	тур	ном,	 је	зич	ком,	 др	жав	ном,	 ге	о	по	ли	тич	ком	
и	дру	гом	сми	слу.	Ако	при	хва	ти	мо	те	зу	да	 је	 Ју	го	сла	ви	ја	на	ста	ла	
као	ре	зул	тат	де	ло	ва	ња	за	пад	них	си	ла,	и	да	је	она	пре	вас	ход	но	ге
о	по	ли	тич	ка	тво	ре	ви	на	на	ста	ла	као	бра	на	оче	ки	ва	ном		гер	ман	ском	
ре	ван	ши	зму	 по	сле	Дру	гог	 свет	ског	 ра	та,	 с	 јед	не	 и	 опа	сно	сти	 од	
ши	ре	ња	бољ	ше	ви	зма	из	СССР	а,	с	дру	ге	стра	не,	он	да	оста	је	кон
ста	та	ци	ја	да	је	Ср	би	ја	мо	ра	ла	да	ин	си	сти	ра	да	се	та	др	жа	ва	устро	ји	
као	фе	де	ра	ци	ја	или	кон	фе	де	ра	ци	ја,	те	да	се	та	ко	обе	ле	жи	срп	ски	
исто	риј	ски	и	ет	но	је	зич	ки	про	стор.	Та	ко	би	се	срп	ска	др	жа	ва	про
те	за	ла	да	ле	ко	на	за	пад,	и	у	свом	са	ста	ву	би	об	у	хва	та	ла	це	лу	Бо	сну	
и	Хер	це	го	ви	ну,	Цр	ну	Го	ру,	Вој	во	ди	ну	(Ба	нат,	Бач	ка,	Срем	и	Ба	ра
ња),	Срп	ску	Кра	ји	ну.	То	 је	 кон	цепт	 ко	ји	 су	 при	хва	та	ли	 	 спољ	ни	
са	ве	зни	ци	као	и	хр	ват	ски	пред	став	ни	ци	из	Ју	го	сло	вен	ског	од	бо	ра	
(Трум	бић,	Су	пи	ло).		Ср	би	су	овај	кон	цепт	има	ли	на	рас	по	ла	га	њу	
све	до	по	ја	ве	Хи	тле	ра	и	на	ци	зма,	по	чет	ком	1930	их	го	ди	на,	ка	да	
су	Хр	ва	ти	кре	ну	ли	у	ин	тер	на	ци	о	на	ли	за	ци	ју	тзв.	хр	ват	ског	пи	та	ња.	
„Ср	би	ја	је,	по	сле	Ве	ли	ког	ра	та,	про	и	гра	ла	шан	су	да	се	оме	ђи	она
ко	ка	ко	су	је	оме	ђи	ли	осло	бо	ди	о	ци“.	Аустри	јан	ци	(Хр	ва	ти)	ће	нам	
се	за	по	бе	ду	и	мр	тви	ма	све	ти	ти.	То	је	да	на	шња	при	ча	о	Га	ври	лу	
Прин	ци	пу	и	„кри	ви	ци“	Ср	би	је.

За	тим	су	се	у	срп	ско	хр	ват	ско	сло	ве	нач	ку	–	ју	го	сло	вен	ску	про
бле	ма	ти	ку	уме	ша	ла	два	фак	то	ра.	Ва	ти	кан	и		Ко	му	ни	стич	ка	ин	тер
на	ци	о	на	ла,	пре	ко	КПЈ.	Ва	ти	кан	се	нај	пре		су	прот	ста	вљао	ства	ра	њу	
но	ве	др	жа	ве,	а	за	тим	се	опре	де	лио	за	дру	гу	так	ти	ку:	ње	ном	сла
бље	њу	и	раз	би	ја	њу		по	мо	ћу	ка	то	лич	ких	Сло	ве	на	ца	и	Хр	ва	та,	по	го
то	во	Хр	ва	та.	„Ва	ти	кан	би	на	Бал	ка	ну	био	не	мо	ћан	да	ни	је	хр	ват	ске	
на	ци	о	нал	не	иде	је.	Не	мач	ка	би	на	Бал	ка	ну	би	ла	не	моћ	на	да	не	ма	
Хр	ва	та:	и	у	то	ме	је	та	ве	ли	ка	опа	сност.	Шта	мо	же	да	нас	спа	си	од	
те	опа	сно	сти?	Је	ди	но	исти	на.	Да	го	во	ри	мо	пу	ну	исти	ну,		ми	се	те	
исти	не	кло	ни	мо	већ	пе	де	сет	го	ди	на.	А	ка	да	је	по	че	ло	све		ово	ла	га
ње?	Го	во	ри	се	и	дан	–да	нас	ју	го	сло	вен	ски	ко	му	ни	сти	за	сту	па	ју	ту	
те	зу,	да	је	за	вре	ме	Дру	гог	свет	ског	ра	та	во	ђе	на	не	ка	ква		бор	ба	про
тив	фа	ши	зма.	То	ни	је	тач	но.	Је	ди	но	упо	ри	ште	фа	ши	зма	и	на	ци	зма	
на	тлу	Ју	го	сла	ви	је	је	би	ла	Не	за	ви	сна	Др	жа	ва	Хр	ват	ска.	Из	ве	сно	је	
да	то	ком	Дру	гог	свет	ског	ра	та	ни	је	би	ла	во	ђе	на	бор	ба	про	тив	Не	за
ви	сне	Др	жа	ве	Хр	ват	ске.	На	про	тив,	и	за	вре	ме	и	по	сле	ра	та	во	ђе	на	
је	бор	ба	за	ре	ха	би	ли	та	ци	ју	Хр	ват	ске.	За	греб	је	пао	тек	8.	ма	ја	1945,	
по	след	њег	да	на	ра	та	ка	да	и	Бер	лин.	Хр	ват	ска	 је	би	ла	нај	вер	ни	ји	
са	ве	зник	Хи	тле	ра.	Сви	су	на	пу	сти	ли	Хи	тле	ра:	и	Ма	ђа	ри,	и	Бу	га	ри,	
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и	Ита	ли	ја	ни(	го	ди	ну	и	по	да	на	пре	то	га)	и	Шпа	ни	ја	...Пре	ма	то	ме	
у	Ју	го	сла	ви	ји	ни	је	би	ла	во	ђе	на	ни	ка	ква	бор	ба	про	тив	фа	ши	зма.	Је
ди	но	упо	ри	ште	фа	ши	зма	би	ла	је	Хр	ват	ска.	Ми	смо	ла	га	ли	се	бе	пе
де	сет	го	ди	на	о	не	ка	квој	за	јед	нич	кој	бор	би	Ср	ба	и	Хр	ва	та.	Ла	га	ли	
смо	и	се	бе	и	дру	ге...3) 

Пре	не	го	што	ка	же	мо	не	што	о	ко	му	ни	стич	ком	ан	га	жма	ну	у	но
ви	јој	срп	ској	исто	ри	ји	и	по	ли	ти	ци,	пр	во	да	утвр	ди	мо		сле	де	ћу	хи
по	те	зу:		Ср	би	ја	је	то	ком	два	ве	ка	сво	је	но	ви	је	исто	ри	је	на	пре	до	ва	ла	
и	би	ла	 ја	ка	ка	да	 је	Ру	си	ја	би	ла	 	моћ	на	и	пред	ста	вља	ла	гло	бал	ну	
ге	о	по	ли	тич	ку	си	лу,	и	обр	ну	то,	Ср	би	ја	је	би	ла	сла	ба	и	не	моћ	на	ка	да	
је	Ру	си	ја	би	ла	сла	ба	и	„од	сут	на“	са	свет	ске	по	ли	тич	ке	по	зор	ни	це	.		
„Од	Ре	во	лу	ци	је	1917.	па	све	до	де	ве	де	се	тих	го	ди	на	20.	ве	ка,	да	кле	
со	вјет	ски	и	ју	го	сло	вен	ски	ко	му	ни	стич	ки	пе	ри	од,	ру	скосрп	ски	од
но	си	би	ли	су	по	сре	до	ва	ни	ан	ти	ру	ском	и	ан	ти	срп	ском	ко	му	ни	стич
ком	иде	о	ло	ги	јом,	ко	ја	је	зна	чај	но	уда	љи	ла	два	ет	нич	ки,	је	зич	ки	и	
вер	ски	бли	ска	на	ро	да.	Од	1924.	го	ди	не	Ко	мин	тер	на	(Пе	ти	кон	грес	
КИ)	 тра	жи	 да	 се	 из	вр	ши	 др	жав	но	 це	па	њераз	би	ја	ње	Кра	ље	ви	не	
СХС	и	 из	два	ја	ње	Хр	ват	ске,	Сло	ве	ни	је	 и	Ма	ке	до	ни	је	 и	 ства	ра	ње	
не	за	ви	сних	др	жа	ва.	Ову	од	лу	ку	КИ	при	хва	ти	ће	КПЈ,	ко	ја		на	Дре
зден	ском	кон	гре	су	1928.	иде	ко	рак	да	ље,	тра	же	ћи	не	за	ви	сност	Хр
ват	ске,	Сло	ве	ни	је,	Ма	ке	до	ни	је	и	Цр	не	Го	ре,	док	за	Ко	смет	зах	те	ва	
да	се	при	кљу	чи	не	за	ви	сној	и	ује	ди	ње	ној	Ал	ба	ни	ји.	Пра	во	на	от
це	пље	ње	зах	те	ва	но	је	и	за	ма	ђар	ску	на	ци	о	нал	ну	ма	њи	ну	у	Ср	би	ји	
(Вој	во	ди	на),	што	 је	Ср	би	ју	 сво	ди	ло	 на	 прет	ку	ма	нов	ске	 гра	ни	це.	
Од	лу	ку	о	раз	би	ја	њу	Ју	го	сла	ви	је	КИ	је	по	ву	кла	1935.	пред	опа	сно
шћу	од	на	ди	ру	ћег	фа	ши	зма,	али	се		Јо	сип	Броз	и	КПЈ	на	то	оглу
шио,	и	тек	1940.	го	ди	не,	за	ме	њу	ју	ћи	раз	би	ја	ње	Ју	го	сла	ви	је	ње	ном	
фе	де	ра	ли	за	ци	јом	на	ште	ту	Ср	би	је	и	Ср	ба,	од	лу	чио	да	`брани`	ју	го
сло	вен	ску	др	жа	ву“.4)	На	и	ме,	„Ју	го	сло	вен	ски	и	срп	ски	ко	му	ни	сти	у	
ра	ту	19411945.	ни	су	бра	ни	ли	др	жа	ву	Ју	го	сла	ви	ју,	ни	ти	на	сто	ја	ли	
да	об	но	ве	др	жа	ву	ко	ју	је	сру	шио	Хи	тлер.	Би	ли	су	је	ди	ни	европ	ски	
ко	му	ни	сти	ко	ји	су	има	ли	(	и	спро	ве	ли!)	план	да	се	не	до	пу	сти	об
но	ва	др	жа	ве	ко	ју	је	сру	шио	Хи	тлер“.	5)

Дру	га	 Ју	го	сла	ви	ја	 ство	ре	на	 ја	 на	 хр	ват	ском	 кон	цеп	ту.	 Јо	сип	
Броз	 је	фе	де	ра	ли	за	ци	ју	 Ју	го	сла	ви	је	из	вео	по	угле	ду	на	иде	је	хр

3) Жар	ко	Ви	до	вић,	СуочењеправослављасаЕвропом,	Све	ти	го	ра,	Це	ти	ње	1997,	155.
4) Мом	чи	ло	Су	бо	тић,	 „Ру	си	ја	 и	 са	вре	ме	но	 срп	ско	 пи	та	ње	 с	 по	себ	ним	 освр	том	 на	Ко

смет“,	у:	РусијаиБалкан:питањасарадњеибезбедности,	при	ре	дио	Зо	ран	Ми	ло	ше
вић,	Ин	сти	тут	за	по	ли	тич	ке	сту	ди	је,	Бе	о	град,	2008,		194.

5) Жар	ко	Ви	до	вић,	нав.	де	ло,	156.
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ват	ских	 ге	о	по	ли	ти	ча	ра	 (Ива	 Пи	ла	ра,	 Ан	те	 Трум	би	ћа,	 Стје	па	на	
Ра	ди	ћа,	Влат	ка	Ма	че	ка),	што	је	би	ла	и	иде	ја	Ве	ли	ке	Бри	та	ни	је	и	
ње	ног	исто	ри	ча	ра	и	срп	ског		ју	го	сло	вен	ског	„при	ја	те	ља“	Си	то	на	
Вот	со	на.	Бро	зу	се	нај	ви	ше	сви	де	ла	иде	ја	во	ђе	ХСС		а	о	ства	ра	њу	
двој	не	др	жа	ве	са	ге	о	по	ли	тич	ком	ме	ђом	на	Дри	ни.	За	пад	ни	део	ове	
фе	де	ра	ли	зо	ва	не	др	жа	ве	у	чи	јем	са	ста	ву	би	би	ле	Цр	на	Го	ра,	Бо	сна	
и	Хер	це	го	ви	на,	Хр	ват	ска,	Сло	ве	ни	ја,	Вој	во	ди	на		у	су	шти	ни	био	
хр	ват	ска	др	жа	ва.		Ти	то	ва	Ју	го	сла	ви	ја	ус	по	ста	вље	на	је	као	фе	де	ра
ци	ја,	„др	жа	ва	рав	но	те	же“,	 за	сно	ва	на	на	иде	ји	„сла	ба	Ср	би	ја	 ја	ка	
Ју	го	сла	ви	ја“,	су	прот	на	срп	ској	пред	рат	ној	иде	ји	оли	че	ној	у	па	ра
диг	ми	Срп	ског	кул	тур	ног	клу	ба:	„ја	ка	Ср	би	ја	ја	ка	Ју	го	сла	ви	ја“.	Ју
го	сло	вен	ски	фе	де	ра	ли	стич	ки	Устав	 из	 1946.	 био	 је	 вер	на	 ко	пи	ја	
Ста	љи	но	вог	Уста	ва	из	1935.	го	ди	не.	Све	је	учи	ње	но	на	су	зби	ја	њу	
„ве	ли	ко	срп	ског	хе	ге	мо	ни	зма“,	јед	не		бе	сми	сле	не	фло	ску	ле	за	о	ста
ле	из	аустриј	ског	вре	ме	на,	из	ми	шљо	ти	не	ко	ја	је	по	слу	жи	ла	за	кон
сти	ту	и	са	ње	но	вих	на	ци	ја	и	др	жа	ва	на		срп	ском	ет	нич	ко	је	зич	ком	и	
исто	риј	ском	про	сто	ру.	У	вре	ме	ка	да	је	Ти	то	го	во	рио	да	не	же	ли		у	
Ју	го	сла	ви	ји	 	гра	ни	це	ко	је	ће	раз	два	ја	ти	већ	спа	ја	ти	на	ше	на	ро	де,	
пар	тиј	ски	врх	је	по	де	лио	Ра	шку	област	из	ме	ђу	Ср	би	је	и	Цр	не	Го	ре.	
За	тим	су	у	окви	ру	Ср	би	је	ство	ре	не	су	Ауто	ном	на	По	кра	ји	на	Вој	во
ди	на	и	Ауто	ном	на	Област	Ко	со	во	и	Ме	то	хи	ја,	ко	ја	ће	кра	јем	60их	
го	ди	на	 20.	 ве	ка	 та	ко	ђе	по	ста	ти	по	кра	ји	на,	 с	 аспи	ра	ци	ја	ма	њи	хо
вог	уз	ди	за	ња	на	ни	во	ре	пу	бли	ка	са	се	па	ра	ти	стич	ким	пре	тен	зи	ја	ма.	
Овим	 је	раз	би	јен	ин	те	гри	тет	Ср	би	је	и	обе	сми	шље	на	ње	на	бор	ба	
за	осло	бо	ђе	ње	и	ује	ди	ње	ње	до	1918.	го	ди	не.	Ти	то	во	кро	а	то	ко	му
ни	стич	ко	те	ри	то	ри	јал	но	раз	гра	ни	че	ње	вра	ти	ло	 је	Ср	би	ју	на	про
стор	пред	Бал	кан	ске	ра	то	ве.	Ко	ли	ко	се	ту	ра	ди	ло	о	ср	бо	фо	би	ји	и	
ср	бо	мр	жњи	са	ге	о	по	ли	тич	ким	кон	се	квен	ца	ма,	го	во	ри	и	чи	ње	ни	ца	
да	Ти	то	и	ње	го	ви	ко	му	ни	стич	ки	про	јек	тан	ти	(ме	ђу	њи	ма	и	Ср	би!)	
ни	су	при	ста	ја	ли	да	се	у	окви	ру	Хр	ват	ске	фор	ми	ра	ју	ауто	ном	не	по
кра	ји	не,	иако	су	не	ки	ње	ни	де	ло	ви	ве	ко	ви	ма	има	ли	свој	са	мо	ста	лан	
по	ло	жај.	Дал	ма	ци	ја	и	Ду	бров	ник,	на	при	мер,	по	ста	ли	су	хр	ват	ски	
тек	обра	зо	ва	њем	Ба	но	ви	не	Хр	ват	ске	1939,	а	Ба	ра	ња	по	сле	Дру	гог	
свет	ског	ра	та.	Истра	та	ко	ђе	ни	кад	ни	је	при	па	да	ла	Хр	ват	ској	све	до	
1945.	го	ди	не.	Ти	то	је	очи	глед	но	бри	нуо	са	мо	јед	ну	бри	гу:	ка	ко	да	
при	кри	је	стра	шан	зло	чин	ко	ји	су	Хр	ва	ти	учи	ни	ли	над	Ср	би	ма	и		да	
Хр	ват	ску	из	ву	че	на	стра	ну	по	бед	ни	ка.6)

6) Ви	ди	ши	ре:	Мом	чи	ло	Су	бо	тић,	„Срп	ска	по	ли	ти	ка	 `на	парче`	или	не	до	ста	так	на	ци	о
нал	не	иде	је“,	у:	СрпскопитањенаБалкану,	при	ре	дио	Мом	чи	ло	Су	бо	тић,	Ин	сти	тут	за	
по	ли	тич	ке	сту	ди	је,	Бе	о	град,	2013.
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По	че	так	де	мон	ти	ра	ња	ју	го	сло	вен	ске	др	жа	ве	по	чео	је	Уста	вом	
из	1974.	го	ди	не,	за	тим	на	ста	вљен	шип	тар	ским	де	мон	стра	ци	ја	ма	на	
Ко	сме	ту	1981,	уз	по	др	шку	се	це	си	о	ни	стич	ких	ре	пу	бли	ка	Сло	ве	ни
је	и	Хр	ват	ске.	За	јед	нич	ки	по	сао	око	кон	фе	де	ра	ли	зо	ва	ња	Ју	го	сла
ви	је	овим	је	био	за	вр	шен	и	са	мо	је	страх	од	Со	вјет	ског	Са	ве	за	још	
др	жао	на	оку	пу	ње	не	са	став	не	де	ло	ве.

Ге	о	по	ли	тич	ке	про	ме	не	ко	је	су	на	гло	бал	ном	пла	ну	из	ме	ни	ле	
си	стем	ме	ђу	на	род	них	 од	но	са	 на	 европ	ском	и	 свет	ском	про	сто	ру	
не	по	сред	но	су	до	при	не	ле	оства	ре	њу	се	па	ра	ти	стич	ких	пре	тен	зи	ја	у	
ју	го	сло	вен	ском	слу	ча	ју.	Рас	пад	СССРа	и	ује	ди	ње	ње	Не	мач	ке,	као	
ста	рено	ве	ге	о	по	ли	тич	ке	си	ле,	био	је	сна	жан	под	стрек	хр	ват	ском	
на	сил	ном	 се	па	ра	ти	зму.	 У	 ју	го	сло	вен	ском	 слу	ча	ју	 моћ	не	 за	пад	не	
др	жа	ве		и	Ва	ти	кан	при	кло	ни	ли	су	се	на	си	љу,	тј.	про	тив	у	став	ном	и	
на	сил	ном	раз	би	ја	њу	ју	го	сло	вен	ске	др	жа	ве	од	стра	не	хр	ват	ских	и	
сло	ве	нач	ких,	а	за	тим	и	хр	ват	скому	сли	ман	ских	се	па	ра	ти	ста	у	БиХ,	
по	зи	ва	ју	ћи	се	на	пра	во	са	мо	о	пре	де	ље	ња,	не	ги	ра	ју	ћи	то	исто	пра
во	Ср	би	ма	у	Хр	ват	ској		и	БиХ,	ко	ји	су	би	ли	др	жа	во	тво	ран	на	род	
у	овим	ре	пу	бли	ка	ма.	Шта	ви	ше,	моћ	не	за	пад	не	зе	мље	при	зна	ле	су	
пра	во	на	са	мо	о	пре	де	ље	ње	ко	сов	ским	Ал	бан	ци	ма,	као	на	ци	о	нал	ној	
ма	њи	ни	у	Ср	би	ји,	и	њи	хо	ву	јед	но	стра	но	про	гла	ше	ну	не	за	ви	сност.	
То	је	акт	су	про	тан	и	од	лу	ка	ма	Ба	ден	те	ро	ве	ар	би	тра	жне	ко	ми	си	је	
ко	је	на	ла	жу	не	про	мен	љи	вост	ре	пу	блич	ких	гра	ни	ца.7)

„Ма	ли	свет	ски	рат“	ко	ји	је	За	пад	на	че	лу	са	САД	во	дио	про	тив	
др	жа	ве	 Ју	го	сла	ви	је,	 уз	по	др	шку	ње	них	 се	па	ра	ти	стич	ких	мр	зи	те
ља,	био	је	у	ства	ри	рат	про	тив	Ср	би	је	и	срп	ских	зе	ма	ља		про	тив	
срп	ског	фак	то	ра	и	срп	ске	иде	је	–	да	на	соп	стве	ном	про	сто	ру,	а	то	је	
био	про	стор	Ју	го	сла	ви	је,	ор	га	ни	зу	је	и	бра	ни	сво	ју	др	жа	ву.	Ре	зул
тат	тог	ра	та	је	раз	би	ја	ње	ју	го	сло	вен	ске	др	жа	ве		и	ства	ра	ње	на	том	
про	сто	ру		за	пад	них	ан	ти	срп	ских	са	те	лит	ских	др	жа	ви	ца:	Хр	ват	ске,	
БиХ,	тј	му	сли	ман	ско	хр	ват	ске	фе	де	ра	ци	је,	Цр	не	Го	ре,	Ма	ке	до	ни	је	
и	Ко	со	ва.		Би	ло	је	кључ	но	од	Ср	би	је	на	пра	ви	ти	ре	зи	ду	ал	ну	тво	ре
ви	ну	и	на	њој	за	по	че	ти	про	цес	да	љег	територијалнoг	рас	пар	ча	ва
ња.

Срп	ска	ДОСoвска	власт	је	пот	пу	но	по	гре	шно	ту	ма	чи	ла	гло
бал	не	ге	о	по	ли	тич	ке			про	ме	не	за	по	че	те	ује	ди	ње	њем	Не	мач	ке,	ви
дев	ши	у		ин	те	гра	ци	ји	не	мач	ке	на	ци	је	вр	ху	нац	де	мо	кра	ти	је	и	људ
ских	пра	ва,	а	у	по	ку	ша	ју	Ср	ба		да	на	ју	го	сло	вен	ским	ру	ше	ви	на	ма	
фор	ми	ра	ју	сoпствену	на	ци	о	нал	ну	др	жа	ву	ви	де	ла	је	срп	ску	кри	ви

7) Упо	ре	ди:	Мом	чи	ло	Су	бо	тић,	нав.	де	ло,	196197.
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цу	за	рат,	а	у	ко	смет	ском	слу	ча	ју	и	не	ка	кву			дис	кри	ми	на	ци	ју		Ал
ба	на	ца.		ДОСов	ска	власт	је	ко	сов	ски	про	блем	ве	за	ла		ис	кљу	чи	во	
за	Ми	ло	ше	ви	ћев	не	де	мо	крат	ски	по	ре	дак	и	ола	ко	„лан	си	ра	ла“	те
зу	 да	 је	 ко	сов	ско	 пи	та	ње	 де	мо	крат	ско	 пи	та	ње,	 ко	је	 ће	ДОС,	 кад	
уз	по	моћ	сво	јих	за	пад	них	са	ве	зни	ка	осво	ји	власт,	ла	ко	и	без	бол	но	
ре	ши	ти.	По	ка	за	ло	се	да	ко	сов	ско	пи	та	ње	ни	је	ни	ка	кво	пи	та	ње	де
мо	крат	ских	пра	ва,	ко	ја	Шип	та	ри	ма	на	Ко	со	ву	и	Ме	то	хи	ји	ни	у	че
му	ни	су	мањ	ка	ла,	већ	је	пи	та	ње		Ко	со	ва	ис	кљу	чи	во	ге	о	по	ли	тич	ко	
пи	та	ње.	Ис	по	ста	ви	ло	се	да	је	Ми	ло	ше	вић	био	у	пра	ву	кад	је	ре	као:	
„Не	на	па	да	ју	Ср	би	ју	због	ме	не,	већ	ме	не	на	па	да	ју	због	Ср	би	је“.

Уоста	лом,	 ако	пи	та	ње	Ко	со	ва	и	Ме	то	хи	је	ни	је	 ге	о	по	ли	тич	ко	
не	го	де	мо	крат	ско	пи	та	ње,	за	што	га	де	мо	крат	ска	власт	у	Ср	би	ји	ни
је	ре	ши	ла	са	сво	јим	за	пад	ним	„при	ја	те	љи	ма“.		За	што	про	за	пад	на	
де	мо	крат	ска	ДОС,	као	ни	ње	на	по	ли	тич	ка	на	след	ни	ца	у	ко	а	ли	ци	ји	
око	СНСа,	 	 ни	је	ни	кад	 зах	те	ва	ла	да	 се	до	след	но	при	ме	ни	Ре	зо
лу	ци	ја	1244.	У	тој	ре	зо	лу	ци	ји	Ко	со	во	и	Ме	то	хи	ја	су	са	став	ни	део	
Ср	би	је	и	СР	Ју	го	сла	ви	је	и	тра	жи	се	по	бољ	ша	ње	ње	го	вог	ста	ту	са	у	
ви	ду	про	ши	ре	не	ауто	но	ми	је.

Има	ју	ћи	у	ви	ду	гло	бал	не	ге	о	стра	те	шке		ци	ље	ве	за	пад	них	си
ла	 	 Ва	ти	ка	на,	 Не	мач	ке,	 САД,	 ра	за	ра	ње	 Ју	го	сла	ви	је	 усле	ди	ло	 је		
пре	вас	ход	но	 	 због	де	ком	по	но	ва	ња	срп	ских	зе	ма	ља	и	рас	пар	ча	ва
ња	срп	ског	чи	ни	о	ца	као	„пред	стра	же“	ру	ског	ути	ца	ја	на	Бал	ка	ну	
и	Ме	ди	те	ра	ну,	као	„про	ду	же	не	ру	ке“	Ру	си	је,	ње	не	„стра	те	шке	ре
зер	вне	зе	мље“.	То	је	раз	лог		да	се	срп	ски	ет	нич	ки	про	стор	тре	ти	ра	
као	„по	ли	тич	ки	нео	р	га	ни	зо	ван	про	стор“,	па	су	на	ње	му	фор	ми	ра	не	
ан	ти	срп	ске	др	жав	не	тво	ре	ви	не,	а	уни	шта	ва	ју	се			или	оти	ма	ју		ле
ги	тим	не	и	ле	гал	не	срп	ске	др	жа	ве:	РСК,	РС	и	Ко	со	во	и	Ме	то	хи	ја,	
ко	је		су	се	као	„ге	ри	ла“	ис	пре	чи	ле	аме	рич	ком	и	ва	ти	кан	скогер	ман
ском		екс	пан	зи	о	ни	зму	пре	ма	ис	то	ку.

Ру	си	ја	 је	у	вре	ме	ју	го	сло	вен	ске	кри	зе	углав	ном	би	ла	„од	сут
на“	а	и	кад	се	ме	ша	ла	упо	тре	бља	ва	на	је	од	стра	не	За	па	да	да	Ср	би
ма	још	ви	ше	за	гор	ча	жи	вот.	Јељ	цин	ни	је	раз	у	мео	„ка	ко	не	ки	љу	ди	
та	ко	бли	ско	ср	цу	до	жи	вља	ва	ју	 ју	го	сло	вен	ску	тра	ге	ди	ју“.	Ср	бе	 је	
до	жи	вља	вао	као	„ноћ	ну	мо	ру“,	ми	сле	ћи	да	иза	њих	сто	је	ње	го	ви	
глав	ни	не	при	ја	те	љи		Ду	ма	и	ко	му	ни	сти.	А	ста	јао	је	та	да	иза	Ср	ба	
цвет	ру	ске	ин	те	ли	ген	ци	је	и	Ру	ска	пра	во	слав	на	цр	ква...“8)

8)	 Ве	се	лин	Ђу	ре	тић,	Српскабеспућадвадесетогвека.КосовоиМетохијаизмеђубело
светскихманипулацијаисрпскенационалнеполитике`напарче`,	СРС,	Бе	о	град,	2006,	
142.
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Кон	стан	тин	 Ни	ки	фо	ров,	 ди	рек	тор	 Ин	сти	ту	та	 за	 из	у	ча	ва	ње	
сло	вен	ских	на	ро	да	сма	тра	да	 је	Ру	си	ја	де	ве	де	се	тих	 го	ди	на	окре
ну	ла	ле	ђа	Бал	ка	ну;	да	је	учи	ни	ла	ве	о	ма	ма	ло	и	да	би	би	ло	бо	ље	да	
ни	је	ра	ди	ла	ни	шта,	јер	:	„...За	пад	је	че	сто	на	шим	ру	ка	ма	те	рао	Ср
бе	да	иду	на	уступ	ке	схва	та	ју	ћи	да	је	од	нос	Ср	ба	пре	ма	Ру	си	ји,	као	
и	Ру	са	пре	ма	Ср	би	ји	по	се	бан.	Ру	си	ја	је	до	зво	ли	ла	се	би	да	од	и	гра	
не	баш	по	зи	тив	ну	уло	гу.	Тре	ба	се	са	мо	се	ти	ти	Чер	но	мир	ди	на	ко	ји	
је	про	сто	на	те	рао	Ми	ло	ше	ви	ћа	да	пот	пи	ше	она	кав	мир...“9)

	Вик	тор	Чер	но	мир	дин,	пре	ма	соп	стве	ним	ре	чи	ма,	кад	би	ишао	
да	убе	ђу	је	Ми	ло	ше	ви	ћа	о	пре	ки	ду	бом	бар	до	ва	ња,	до	би	јао	је	из	ме
ђу	оста	лих	и	ову	ин	струк	ци	ју:	„Имај	у	ви	ду	да	упра	во	оче	ку	је	мо	од	
Аме	ри	ке	ве	ли	ки	кре	дит	без	ко	га	не	мо	же	мо	оп	ста	ти“.10)

	 На	ро	чи	то	 ки	ван	 на	 Чер	но	мир	ди	на	 био	 је	 ге	не	ралпу	ков	ник	
Ле	о	нид	Ива	шов,	бив	ши	на	чел	ник	Упра	ве	за	ме	ђу	на	род	не	од	но	се	
ру	ског	Ге	не	рал	шта	ба.	Он	твр	ди	да	Чер	но	мир	дин	ни	је	до	зво	ља	вао	
Ми	ло	ше	ви	ћу	ни	ка	кве	по	прав	ке	ми	ров	ног	пла	на.	Ви	као	је	на	Ми
ло	ше	ви	ћа:	„За	што	се	су	прот	ста	вљаш?	Рат	пре	ста	је,	Ко	со	во	се	вра
ћа	Ју	го	сла	ви	ји,	до	ла	зи	мир“	...	Пред	сед	ник	Ср	би	је	Ми	лан	Ми	лу	ти
но	вић	је	та	да	ре	као:	„Ја	хо	ћу	да	пи	там	ге	не	ра	ла	Ива	шо	ва	да	ли	се	
сла	же	да	ће	се	Ко	со	во	за	и	ста	вра	ти	ти	у	са	став	Ју	го	сла	ви	је	и	ка	да?“.	
Од	го	во	рио	сам:	„Ако	пот	пи	ше	те	овај	акт	бес	по	го	вор	не	ка	пи	ту	ла
ци	је,	Ко	со	во	ви	ше	ни	кад	не	ће	би	ти	ва	ше“.11)

Опи	су	ју	ћи	при	ро	ду	Јељ	ци	но	ве	вла	сти	Љу	бин	ка	Ми	лин	чић	ис
ти	че:	„Те	шко	 је	за	ми	сли	ти	ве	ћу	не	ком	пе	тент	ност,	нео	д	го	вор	ност,	
не	за	ин	те	ре	со	ва	ност	 за	 ин	те	ре	се	 гра	ђа	на	 и	 на	ци	о	нал	не	 ин	те	ре	се	
зе	мље	од	оне	ко	ју	су	ис	по	љи	ли	ре	фор	ма	то	ри	Јељ	ци	но	вог	вре	ме
на“.12)	Ци	ти	ра	ју	ћи	Јељ	ци	но	вог	на	след	ни	ка,	Рој	Ме	две	дев	на	во	ди	да	
је	Пу	тин	на	бра	ја	ју	ћи	ква	ли	те	те,	ко	је	тре	ба	да	има	ру	ски	пред	сед
ник,	на	вео	„че	сти	тост,	по	ште	ње,	спо	соб	ност	и	же	љу	да	се	слу	жи	
свом	на	ро	ду.	Ка	сни	је	је	по	ми	њао	још	и	ква	ли	те	те	као	што	су	ефи
ка	сност	и	не	се	бич	ност...”13)

9)	 Пре	ма:	Љу	бин	ка	Ми	лин	чић,	ВладимирПутин.Мојабитка заКосово,Со	фос,	2007,	
136.

10)	 Исто
11)	 	Исто,	138.
12)	 	Љу	бин	ка	Ми	лин	чић,	нав.	де	ло,	12.
13)	 	Рој	Ме	две	дев,Путин.ПовратакРусије,Ком	па	ни	ја	Но	во	сти,	Бе	о	град,	2007,		312.
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Пу	ти	но	ва	Ру	си	ја	је	у	не	у	по	ре	ди	во	бо	љој	ге	о	по	ли	тич	кој	по	зи
ци	ји	од	оне	из	вре	ме	на	Јељ	ци	на,	Ко	зир	је	ва,	Чер	но	мир	ди	на.14)	Али,	
при	лич	но	је	не	ло	гич	но	да	се	у	си	ту	а	ци	ји	кад	је	„по	ву	ципо	тег	ни“	
обра	ћа	мо	Ру	си	ји,	а		по	ли	тич	ки,	кул	тур	но	и	ци	ви	ли	за	циј	ски	се	ори
јен	ти	ше	мо	и	при	кљу	чу	је	мо	евро	а	тлант	ским	ор	га	ни	за	ци	ја	ма,	ко	је	
Ру	си	ју	до	жи	вља	ва	ју	као	про	тив	ни	ка	па	и	не	при	ја	те	ља.	То	го	во	ри	
да	у	на	шој	по	ли	тич	кој	ори	јен	та	ци	ји	не	што	круп	но	не	функ	ци	о	ни
ше.	Дру	гим	ре	чи	ма,	по	тре	бан	 	 је	спољ	но	по	ли	тич	ки	за	о	крет,	ко	ји	
би	 под	ра	зу	ме	вао	 ус	по	ста	вља	ње	 нај	те	шњих	 ве	за	 са	 сло	вен	ским	
пра	во	слав	ним	 др	жа	ва	ма,	 у	 пр	вом	 ре	ду	 са	 Ру	си	јом.	Са	мо	 на	 том	
осно	ву	мо	же	мо	да	ула	зи	мо	у	ши	ре	ме	ђу	на	род	не	а	ти	ме	и		европ	ске	
ин	те	гра	ци	је,	 си	гур	ни	да	ће	мо	са	чу	ва	ти	кул	тур	новер	ску,	 ет	нич	ку	
и	 др	жав	нопо	ли	тич	ку	 са	мо	бит	ност.	 Уоста	лом,	 За	пад	 иона	ко	 Ср
би	ју	сма	тра	при	род	ном	са	ве	зни	цом	Ру	си	је.15)			Из	Европ	ске	уни	је	
упо	зо	ра	ва	ју	Ср	би	ју	да	се	пре	ви	ше	не	пре	пу	шта	„	за	гр	ља	ју	ве	ли	ког	
ме	две	да“,	јер	би	мо	гао	да	је	уда	ви	(Оли	Рен).	Иако	се	зва	нич	но	не	
по	ве	зу	је	ста	тус	Ко	со	ва	с	про	це	сом	ин	те	гра	ци	је	Ср	би	је	у	Евро	пу,	
не	ма	ли	број	је	оних	ко	ји	тај	про	цес	усло	вља	ва	ју	дис	тан	ци	ра	њем	
Ср	би	је	од	Ко	со	ва,	али	и	од	Ру	си	је.16)	Срп	ски	по	ли	тич	ки	три	јум	ви
рат	Ни	ко	лићДа	чићВу	чић	на	ста	вио	је	по	ли	ти	ку	де	мо	кра	та	Бо	ри	са	
Та	ди	ћа	и	Бри	сел	ским	спо	ра	зу	мом	тач	ку	по	тач	ку	из	два	ја	Ко	со	во	

14)	 Је	ле	на	Гу	ско	ва,	ру	ска	исто	ри	чар	ка	и	је	дан	од	во	де	ћих	свет	ских	бал	ка	но	ло	га,	ре	кла	је	
на	ма	ни	фе	ста	ци	ји	Да	ни	Ру	си	је,	у	Бе	о	гра	ду,	да	је	За	пад	во	лео	Јељ	ци	на	јер	је	био	по	пу
стљив	и	по	вла	ђи	вао	је	њи	хо	вим	ин	те	ре	си	ма.	Што	се	ти	че	спољ	не	по	ли	ти	ке,	Јељ	цин	се	
у	њу	ни	је	уоп	ште	раз	у	мео	и	све	је	пре	пу	стио	ми	ни	стру	спољ	них	по	сло	ва	Ко	зир	је	ву,	
ко	ји	 је	За	па	ду	са	свим	од	го	ва	рао“.	За	то	су	сви	ко	ји	 су	до	ла	зи	ли	у	Кремљ	мо	ли	ли	да	
Јељ	цин	оста	ви	Ко	зир	је	ва	што	ду	же	на	ду	жно	сти.	Што	се	ти	че	уну	тра	шње	по	ли	ти	ке,	
у	то	вре	ме	зе	мља	је	пот	пу	но	еко	ном	ски	и	на	сва	ки	дру	ги	на	чин	упро	па	шће	на,	би	ла	је	
на	ко	ле	ни	ма...	па	за	пад	има	раз	ло	га	да	во	ли	Јељ	ци	на	и	има	на	че	му	да	му	за	хва	ли“.	На	
дру	гом	ме	сту	Гу	ско	ва	ка	же:	„Су	ко	бив	ши	се	с	по	сле	ди	ца	ма	ан	ти	на	ци	о	нал	не	по	ли	ти	ке	
Ко	зир	је	ва,	При	ма	ков	је	во	дио	ак	тив	ни	ју	по	ли	ти	ку	и	по	не	кад	ишао	чак	на	раз	ми	мо	и
ла	же	ње	с	Аме	ри	ком,	али	не	иду	ћи	пре	ма	отво	ре	ној	кон	фрон	та	ци	ји.	Због	свог	чвр	стог	
ста	ва	При	ма	ков	је	на	кра	ју,	мо	рао	да	оде	с	ду	жно	сти	јер	је	пред	ста	вљао	смет	њу	стре
мље	њи	ма	САД	и		ме	ђу	на	род	ном	ме	ша	њу	у	про	блем	КиМ.	На	ње	го	во	ме	сто	до	шао	је	
Игор	Ива	нов,	нај	бо	љи	уче	ник	Ко	зир	је	ва,	ко	ји	је	на	ста	вио	по	ли	ти	ку	од	бра	не	ин	те	гри	те
та	СРЈ,	али	са	мо	на	ре	чи	ма...“	За	Чер	но	мир	ди	на	Гу	ско	ва	ка	же	да	је	из	дај	ник,	пре	све	га	
ру	ских	ин	те	ре	са.	„Оно	што	је	Чер	но	мир	дин	ура	дио	не	мо	же	се	пре	ћу	та	ти!	Он	је	био	
про	тив	то	га	да	Мо	сква	звец	ка	оруж	јем	и	при	хва	тио	је	да	бу	де	по	сред	ник	у	за	у	ста	вља	њу	
овог	кр	ва	вог	про	це	са,	а	пој	ма	ни	је	имао	о	Бал	ка	ну“.	Правда,	Бал	кан	прес	д.о.о.	Би	је	љи
на,	7.	мај	2007,	стр.	2729

15)	 О	про	ме	на	ма	у	ру	ској	уну	тра	шњој	и	спољ	ној	по	ли	ти	ци			у	вре	ме	Пу	ти	на	ви	ди		у	:	Зо	ран	
Ми	ло	ше	вић,	Путиноваполитика,ИПС,	Бе	о	град,	2007,	за	тим	:	Рој	Ме	две	дев,	Путин
повратакРусије,	Но	во	сти,	Бе	о	град,	2007,	као	и:	Дра	ган	Пе	тро	вић,Русијанапочетку
21.века,Про	ме	теј	Но	ви	Сад,	ИПС	Бе	о	град,	2007.

16) Ви	ди	ши	ре:	Мом	чи	ло	Су	бо	тић,	„Ру	си	ја	и	са	вре	ме	но	срп	ско	пи	та	ње	с	по	себ	ним	освр
том	на	Ко	смет“,	у:	РусијаиБалкан:питањасарадњеибезбедности,	при	ре	дио	Зо	ран	
Ми	ло	ше	вић,	Ин	сти	тут	за	по	ли	тич	ке	сту	ди	је,	Бе	о	град,	2008,		201.
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из	са	ста	ва	Ср	би	је.	По	че	ло	је	с	ус	по	ста	вља	њем	гра	нич	них	пре	ла	за	
и	ца	ри	не,	пре	ко	ма	тич	них	књи	га	и	лич	них	до	ку	ме	на	та,	ка	та	стра	и	
ди	пло	ма,	за	тим	пре	во	ђе	ње	по	ли	ци	је	и	пра	во	су	ђа	у	ко	сов	ски	устав
ни	си	стем,	чи	ме	је	по	ру	шен	и	по	след	њи	атри	бут	срп	ске	др	жав	но
сти	на	се	ве	ру	 ју	жне	срп	ске	по	кра	ји	не.	Кад	срп	ска	Вла	да	ис	пу	ни	
свих	35	по	гла	вља	о	при	кљу	чи	ва	њу	ЕУ,	пи	та	ње	је	шта	ће	оста	ти	не	
са	мо	од	Ко	со	ва	не	го	и	од	са	ме	Ср	би	је	и	ње	не	те	ри	то	ри	јал	не	це	ло
ви	то	сти,	на	под	руч	ју	Ра	шке	обла	сти,	ју	жне	Ср	би	је	на	про	сто	ру	у	
ко	јем	Ал	бан	ци	чи	не	ве	ћи	ну	и	Вој	во	ди	не.

За	то	вре	ме	од	на	ро	ђе	на	и	ра	ср	бље	на	власт	у	Цр	ној	Го	ри,	на	
че	лу	са	Ми	лом	Ђу	ка	но	ви	ћем,		отво	ре	но	се	ну	ди	НА	ТО	пак	ту	и	уво
ди	санк	ци	је	Ру	си	ји,	што	сва	ка	ко	спа	да	у	ан	то	ло	ги	ју	по	ли	тич	ког	и	
мо	рал	ног	без	у	мља.	Очи	глед	но	је	да	за	пад	ни	по	кро	ви	те	љи	вла	да	ју
ћег	ре	жи	ма		у		Бе	о	гра	ду	као	и	у	Под	го	ри	ци	на	сто	је	да	пре	ко	Цр	не	
Го	ре		(и	Ре	пу	бли	ке	Срп	ске	–	БиХ)	тра	си	ра	ју	пут	Ср	би	је	у	НА	ТО.	
За	 раз	ли	ку	 од	Ђу	ка	но	ви	ће	ве	 сер	вил	но	сти	 пре	ма	 За	па	ду,	 власт	 у	
Ба	ња	лу	ци	на	че	лу	са	До	ди	ком	одо	ле	ва	свим	при	ти	сци	ма	ко	ји	иду	
у	прав	цу	уни	та	ри	за	ци	је	БиХ	и	ута	па	ња	Срп	ске	у	цен	тра	ли	зо	ва	ну	
Бо	сну	и	Хер	це	го	ви	ну,	а	за	тим	ње	но	учла	ње	ње	у	НА	ТО.	До	дик	сва
ко	то	ли	ко	по	ми	ње	на	си	ље	учи	ње	но	над	Ср	би	јом	оти	ма	њем	Ко	со
ва	и	Ме	то	хи	је	и	по	зи	ва	се	на	ре	фе	рен	дум	и	от	це	пље	ње	Ре	пу	бли	ке	
Срп	ске	од	БиХ.	Сти	че	се	ути	сак	да	би	на	род	и	вођ	ство	ове	срп	ске	
др	жа	ве	био	спре	ман	на	та	кав	по	тез,	уко	ли	ко		би	у	Бе	о	гра	ду	на	и	шао	
на	по	др	шку.	У	сва	ком	слу	ча	ју	Ре	пу	бли	ка	Срп	ска	сво	ју	еко	но	ми	ју	
и	по	ли	ти	ку	ве	же	за	Ру	си	ју,	у	ко	јој	ви	ди	осло	нац	свог	на	ци	о	нал	ног	
и	др	жав	ног	оп	стан	ка.	То	би	тре	ба	ло	да	бу	де	и		глав	ни	осло	нац	све
у	куп	не	срп	ске	по	ли	ти	ке,	што	би	пред	ста	вља	ло	си	гу	ран	пу	то	каз	за	
ин	те	грал	но	ре	ше	ње	срп	ског	на	ци	о	нал	ног	и	др	жав	ног	пи	та	ња.	Јер,	
сва	ком	 је	 ваљ	да	очи	глед	на	 еко	ном	ска	 	 оправ	да	ност	 срп	скору	ске	
са	рад	ње.	На	кон	НИСа	са	свим	је	из	ве	сно	да	ће	про	ра	ди	ти	и	Ју	жни	
ток	од	ко	јег	ће	Ср	би	ја,	као	и	Ре	пу	бли	ка	Срп	ска	има	ти	ви	ше	стру
ку	 ко	рист,	 а	 у	 на	ред	ном	пе	ри	о	ду	 усле	ди	ће	 и	мно	го	 ве	ћи	 при	лив	
ди	рект	них	стра	них	ин	ве	сти	ци	ја	из	Ру	ске	Фе	де	ра	ци	је.	Ми	има	мо	
шан	су	да	бу	де	мо	спо	на	из	ме	ђу	Евро	пе	и	Ру	си	је.17)Да	ли	ће	ту	уло	гу	
Ср	би	ја	мо	ћи	да	„игра“	као	чла	ни	ца	ЕУ?	Не	ће!	По	ли	ти	ка	ЕУ	је	је
дин	стве	на	и	она	се	во	ди	у	Бри	се	лу.	И	пре	ма	Ру	си	ји	је	ком	плек	сна,	

17)	 	Ви	ди:	Др	Не	над	По	по	вић,	„Оп	ти	ми	ста	са	по	кри	ћем“,	Правда,	16.	фе	бру	ар	2008,	стр.	
10.
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нај	ма	ње	при	ја	тељ	ска.	Ср	би	ју	на	ту	чи	ње	ни	цу	че	сто	под	се	ћа	ју	за
пад	ни	„до	бро	чи	ни	те	љи“.		
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СЕРБИЯИСЕРБСКИЕЗЕМЛИ100ЛЕТПОСЛЕПЕРВОЙ
МИРОВОЙВОЙНЫ

Резюме
Встатьеавторуказываетнасхожестьгеополити
ческогоположенияСербииисербскихземельсегодняс
положениемнаканунеПервоймировойвойны.Вста
тьеанализируетсяНишскаядекларация,взявшаякурс
наюгославскийконцепт(,,большое“решение)вместо
сербского концепта (,,малое“ решение) в послевоен
номустройствегосударства.Автортакжеуказыва
ет на недостаточный уровень предусмотрительно
стисербскойобщественнойиполитическойэлитвеё
определениизагосударственноесообществособыв
шимиврагами,католическимисловенцамиихорвата
ми.Основнойтезисеслисозданиепервогоюгослав
скогогосударствабылонеминуемоивнесферывлия
ниясербов,т.е.еслиэтоактвнешнихзападныхсил,
тогдаэтогосударствонадобылообустроитьнафе
деральнойиликонфедеральнойоснове,сторонниками
чегобылииностранныефакторы,атакжехорват
ские и словенские представители в Югославянском
комитете.Такимобразомсербысмоглибыобозначи
тьсвоёисторическоеиэтноязыковоепространство.
Границаэтогосербскогогосударствабылабыдалеко
назападеитакимобразомможнобылобыизбежать
спорыигеноциднадсербами,осуществляемыйхорва
тамииихчудовищнымгосударством.Этотконцепт
можнобылоприменитьдоначалатридцатыхгодов,
т.е.допоявленияГитлераинацизма,когдахорваты
сделали интернациональным так называемый хор
ватскийвопрос.
ДальшеавторпоказываетположениеСербииисер
боввовторой,федеральнойЮгославии,,,государстве
равновесия“,вкоторойфедерализацияпроведенапу
тём создания новых наций и их государств на серб
скомэтноязыковомпространстве.Геополитическую
и этническую инженерию Тито приняли и западные
державы: Ватикан, Германия и США инициировали
распадюгославского государства и содействовали в
этом,апотомсделализаконнымсозданиеспутнико
выхантисербскихмаленькихгосударствиотнялиКо
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совоиМетохиюотСербии,сделавотнеё,,остаточ
ноетворение“.
ВластьДемократическойоппозицииСербии,атакже
правящая коалиция Сербской прогрессивной партии
выдвигают евроатлантическую геополитическую
парадигму,акпризнанномуисторическомусоюзнику
Россииикдружескомурусскомународуобращается
тольковбольшойбедеипарадоксально,чащевсегов
поискахпомощивевроинтеграции.
Ключевыеслова:Сербияисербскиеземли,Перваями
роваявойна,Россия,Югославия,сербскоеэтноязыко
вое пространство, федерализация, словенцы, хорва
ты,боснийцы,черногорцы,КосовоиМетохия,постъ
югославскийпериод.
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