Варљиво историјско затишје

Више од годишњице

ГЕОПОЛИТИЧКА ПОЗАДИНА ЖРТВОВАЊА СРПСКЕ КРАЈИНЕ И ДАЉЕ
БАЛКАНСКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ (3)

Варљиво историјско затишје

Хрватска није успела да оствари своје циљеве само уз помоћ Немачке, па су у
„Олуји” били пресудни подршка и учешће САД. Претходно је, најпре, притиском на
Србе спречен потпуни хрватски војни пораз, потом је систематски ослабљена
Република Српска Крајина, да би се у августу 1995. приступило „коначној
реинтеграцији”. Хрватско руководство отворено је признало да су Американци ту
операцију аминовали, осмислили, пружили јој војно-стратешко и политичко-дипломатско
покриће, а дан пре почетка хрватских напада бомбардовали и потпуно уништили систем
везе и командовања Крајине

Пише: проф. др Драган Пантић
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Балканско полуострво географски је ограничено Алпима и Карпатима,
Дунавом, Црним, Егејским, Јонским и Јадранским морем. Геополитички, Балкан
је простор између Венеције и Крима. Балкан и Константинополис су попут
Авганистана и Памира, чворишта светских игара моћи. Они чине два жаришта
елипсе великог евроазијског Балкана, с центром у кавкаско-каспијском
сложеном језгру које чува трагове хиљадугодишњих сеоба народа. Европски
Балкан је често био завршна станица освајачких продора са истока, али и
полазиште западних продора према Персији и Индији.

Ово полуострво од времена грчко-персијских ратова представља западни део
геополитичког и геостратегијског лука затегнутог између Дунава, Кавказа
и Инда. Повремено је, као данас, то било очигледно, али је чешће било
замагљено распадом царстава и сукобима регионално-партикуларних
чинилаца.

Балкан је кроз историју био капија ратова. Освајачи са севера и истока
марширали су на југ и запад, а с југа и запада на север и исток. Двадесети век је
почео балканском увертиром у светски рат 1914–1945, који из конвенционалних
разлога делимо на два рата. Битка за овладавање географским осовинама
Београд–Багдад и Кијев–Техеран у суштини је свих битних геополитичких
пројеката 20. века. Рат за нафту је перманентан у веку мотора, јер он траје и
када оружје заћути. Нафта као свето уље копна представља нови свети грал
геополитике великих сила. Стари симболи и нове идеологије само су
средства у остварењу најважнијег циља: задовољења енергетске жеђи
технолошко-политичких цивилизација.

Балкан (Прва Европа) и Мала Азија су као мала Евроазија представљали
полигон за одсудне потезе у шаховској игри на табли велике Евроазије
(простире се од Даблина до Владивостока). Овдашњи коктел православља,
ислама и католицизма пружио је велике могућности за производњу сукоба и
њихово превођење у ратно стање. Модерна Европа је донела идеологије
либерализма, национализма, социјализма и конзервативизма, али је то
створило идеолошке хибриде, од којих је најутицајнији био
клеронационализам који посвећује националне ратове. Балканске елите,
усмерене на остварење својих великих циљева, не увиђају реалност њиховог
остварења у условима геополитичке доминације великих сила и сукоба
океанократије и телурократије. Балканска револуција је створила нове
нације-државе 1804–1912, али је то био само део решења источног питања и
претварања древних царстава у нове ентитете.
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Стварање јужнословенске државе 1918. године представља геополитичку
конструкцију у систему санитарног кордона од Балтика до Црног мора, који би
раздвојио континенталне велесиле Немачку и Русију (Совјетски Савез). Била
је то геополитичка пројекција Француске, која је занемарила снаге
балканских клеронационализама. „Велика Србија” је постала идеолошки
фантом нестабилне геополитичке конструкције коју руше са свих страна и
свим могућим идеолошким легитимацијама. Та држава је била спој
телурократског српског језгра ослоњеног на византијско православље и
таласократског хрватско-словеначког римокатоличког северозапада,
тријумф политичке воље над историјом.

КОБНО АНГЛОСАКСОНСКО ПРИЈАТЕЉСТВО

Српска елита је наивно превидела геополитичке замке нове ситуације.
Примат Париза је после 1934. замењен доминацијом Лондона, а Берлин се све
више наметао као пријатељ–непријатељ. Англосаксонска стратегија
ратовања проливањем туђе крви главни је виновник геополитичке
катастрофе Југославије 1941. Океанократија је желела да паљењем
Балкана произведе сукоб Хитлера и Стаљина, двају континенталних
Бехемота. Везивање за Лондон је било кобно за српску елиту, искоришћену и
одбачену у корист хрватског комунисте Јосипа Броза Тита, који је
океанократији више одговарао од српске монархије. За Лондон и Вашингтон,
геополитика је изнад идеологије, интереси изнад наклоности.

После 1948. Југославија је постала фактички члан НАТО-а и део новог
санитарног кордона према Совјетском Савезу. Српски комунисти,
паралисани слоганом слаба Србија – јака Југославија, нису адекватно
реаговали на нове геополитичке изазове у виду националног комунизма
Словенаца, Хрвата, Муслимана и Македонаца. Закаснела реакција је била
жестока и створила је привид рађања „Велике Србије”. Одбрана Југославије
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је постала немогућа у условима геостратешке блискости Запада, који је
попуштао немачком реваншизму, и немоћи Русије Бориса Јељцина.

Срби су означени као представници првославне Русије и носиоци
националбољшевичке опасности по нови светски поредак. Глобални центар
моћи је толерисао српске акције само ради лимитирања продора Немачке и
исламског утицаја, али је Србима намењена улога жртвеног јарца. Немачка се
ограничила на Словенију и Хрватску, а Америка је преузела контролу над
БиХ, Црном Гором, Косовом и Метохијом, те Албанијом. Србија је изолована,
одбачена као кривац не само за балканска него и за светска зла.

Сребреница треба да потисне не само Јасеновац него и Аушвиц. Српска
геополитика се сломила између сакралних принципа одбране Косова и
покушаја да се сачува конститутивни статус Срба у Хрватској и БиХ. Сукоб
етничког и историјског права водио је у беспуће
.

ГЕРМАНОФИЛИЈА И ОКЕАНОКРАТИЈА

Хрватска германофилија и блискост океанократији добила је награду у
раздобљу 1991–1995. Прво је спречен потпуни војни пораз Хрватске, потом
систематски ослабљена Република Српска Крајина, да би се у августу 1995.
приступило „коначној реинтеграцији”. Хрватска није успела да само уз помоћ
Немачке оствари своје циљеве, па су у „Олуји” били пресудни подршка и учешће
САД. Загреб је одустао од максималних циљева у БиХ да би успоставио пуну
контролу над територијом и очистио Крајину. Искоришћене су слабости војне
и политичке организације Крајине, али и непостојање геополитичког ума
српске нације као целине. Срби у Хрватској, некад антиисламски бедем,
отписани су као реметилачки чинилац у консолидацији западног Балкана,
односно Југоисточне Европе.
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Хрватска је почела да се уживљава у улогу балканског Израела, али је
океанократији то било неприхватљиво. Снажно наглашавање
антивизантизма и западњаштва почело да слаби у судару с реалношћу
периферне позиције.

Антисрпски стереотипи постали су кочница приближавању не само у
Европској Унији него и њеном архетипу, Средњој Европи, која је неспојива с
етнички хомогеном нацијом-државом. Хрватску ситуацију компликује и
пренаглашен утицај римокатолицизма, који често наступа као политички
партнер власти. Ово изазива повремене реакције масонских, протестантских
и јеврејских центара моћи. Хрватски пут између глобализације и
улатранационализма је екстремно кривудав.

Океанократија Хрватској намеће улогу поморско-туристичког раја, док је
Румунија изабрана за стражу на Дунаву. Немачки отпор Вашингтону може
довести до преиспитивања хрватске геополитике, али то неће битно
променити негативне стереотипе о Србима, уграђене у корпус хрватске
националне идеологије. Само у случају ефикасне осовине
Париз–Берлин–Москва може доћи до озбиљнијег преиспитивања хрватске
геополитике и постепеног слабљења антисрпске оријентације.

ПАРИЗ–БЕРЛИН–МОСКВА

Српска геополитика се колеба између русофилије и прозападног
опредељења. Русофилство је као етничко-верска реалност присутније у
народу него у елитама. Прозападна опредељења елита су хетерогена: од
старог франкофилства и англофилства до новијег германофилског
европеизма. Српска геополитика је често збрка супротстављених циљева и
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тешко је очекивати њену консолидацију без успостављања осовине
Париз–Берлин–Москва–Техеран. Сарадња с Паризом и Берлином као старом
Европом може да ублажи католичко-православне тензије, а Москва и Техеран
могу да обуздају енергију исламског туркизма и вахабитског
фундаментализма на зеленој трансверзали Скопље–Приштина–Нови
Пазар–Сарајево. Корекција претеране германофобије и исламофобије
Србији може да врати место кључног играча на Балкану. Реалним
сагледавањем опасности и умећем сналажења у новим околностима светске
политике, треба избећи старе заблуде, али и нове клопке геополитичке
анаконде. Српски избор није: Запад или Блиски Исток, него Европа од
Атлантика до Урала или ништа. Нова српска геополитичка мисао мора се
ослободити наметнутог стереотипа о надмоћи „западне цивилизације”
против „источног варварства”. Реална политика не може да следи диктат
теоријске геополитике, али не може ни да бесциљно тумара између туђих
стереотипа и псеудоистина без алтернативе.

МЕЗЕ ЗА МИНОТАУРА

Непомућена свест о традицији и оштро сагледавање садашњости као
претпоставке за будућност воде из актуелног геополитичког лавиринта. У
супротном, сви балкански народи постаће жртве океанократског Минотаура,
који је за остварење својих циљева искористио најрегресивније социјалне и
идеолошке стихије Балкана.

Локални сукоби се данас глобализују, па је опасно за мале државе-нације да
непромишљено упадају у жрвањ геополитичких блокова великих простора.
Република Српска Крајина је била изазов уједињеној Немачкој, да би се
показало да постоје границе моћи Берлина. Република Српска је била изазов
америчком покровитељству над балканским исламом, па је њена моћ скресана
уз истовремено гашење книнске републике. Формула „ентитета” није толико
израз геополитичког компромиса колико геополитичке амбивалентности
Запада између утопијско-либералног концепта мултикултурне државе и
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стварности трију верско-етничких простора. Дејтон је формула мира и
релативно трајног замрзавања сукоба, али не и коначно решење. Бошњачке
антиномије између секуларизма и фундаментализма не могу се трајно
одржавати на антисрпском стереотипу.

Албански концепт етнички чисте државе по цену њене редукције на базу
океанократије у супротности је с геополитиком „Велике Европе”, а може да
поремети односе снага и дестабилизује Републику Албанију. Бугарска и
Румунија тренутно изгледају као „велики добитници”, али су заправо
истурене на прву линију сукоба с глобалним тероризмом, што их може
суочити с непредвидљивим ризицима. Позиција регионалне силе Турске је
двосмислена, између неоосманских снова и страха од курдског сепаратизма.
Историја се не понавља буквално, али је прерано закључити да балканске
политике више не гравитирају око националног империјализма.

Тренутно затишје је последица великог војног, економског и политичког
притиска Запада (НАТО, ЕУ), али могући сукоби у близини, од Кавказа до
Персијског залива, носе многе непредвидљиве ризике. Снови о европском
рају могу лако да буду помућени продором стихија с евроазијског Балкана,
али и даље, до Атлантика, као исходишта затамњене моћи Запада. <

* Аутор је професор Правног факултета на Палама, Српска. Текст је преузет из
зборника „Република Српска Крајина – Десет година послије”. Опрема је редакцијска

(Август 2005)
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(1) Хладна ништитељска рачуница

(2) Живјети као човјек, умријети као пас

(4) Координате периферних народа
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