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Дар ко Тана ско вић

ВЕЛИ КА ШАХОВ СКА ТАБЛА  
БОГ ДА НЕ КОЉЕ ВИЋ

 

Кон цеп циј ска постав ка и ком по зи ци ја ове садр жај не моно гра фи је Про
ме на епо ха и Запад на рас кршшћу несва ки да шње су и ори ги нал не. Аутор ка се 
одлу чи ла на модел ана ли тич ко-син те тич ке хро но ло ги је нај ва жни јих свет-
ских зби ва ња и про це са током послед њих пет годи на на гло бал ном пла ну, 
с тим што је њена пажња пре вас ход но усред сре ђе на на Евро а зи ју и Север ну 
Аме ри ку/САД , јер се с раз ло гом сма тра да ће се на овим про сто ри ма одлу-
чи ва ти о сме ру којим ће у наред ним годи на ма деце ни ја ма кре ну ти суд би на 
чове чан ства. Ова ква макро а ре ал на оме ђе ност гео по ли тич ког сагле да ва ња 
и раз ма тра ња ника ко не зна чи да оста ли дело ви пла не те оста ју ван аутор-
ки ног сазнај ног видо кру га, што се јасно очи ту је у повре ме ним илу стра тив-
ним запа жа њи ма и укљу чи ва њу аргу ме на та који про из ла зе из иску ста ва и 
реал но сти дру шта ва и држа ва изван евро а зиј ског и север но а ме рич ког кон-
ти нен та. „Вели ка шахов ска табла“ Бог да не Коље вић покла па се, уз одре ђе на 
про ши ре ња, са оном Збиг ње ва Бже жин ском, с тим што су им погле ди на ток 
и пред ви ђа ња исхо да пар ти је која се на њој игра дија ме трал но опреч ни, и 
инте лек ту ал но, и идеј но, и вред но сно.  У ова квим круп ним поли ти ко ло-
шким захва ти ма у про бле ма ти ку међу на род них одно са, да би се глав не 
иде је ауто ра могле исто вре ме но увер љи во и пре глед но изне ти, неп ход но је 
посе до ва ти про стра на тео риј ска зна ња из разних обла сти дру штве них нау ка, 
бити завид но оба ве штен о кре та њи ма и дога ђа ји ма у савре ме ном све ту, уз 
под ра зу ме ва ње њихо вог дија хро ниј ског про ис хо ђе ња и (дели мич не) усло-
вље но сти, рас по ла га ти спо соб но шћу одва ја ња бит ног од небит ног и при-
ме њи ва ти разло жну селек тив ност. Изнад све га, нужно је уме ти систем ски 
мисли ти и орга нич но раз у ме ва ти свет, као стал но вибри ри ја ћу дија лек ти ку 
међу од но са свих кључ них акте ра и век то ра који обли ку ју њего ву про мен-
љи ву сли ку. Бог да на Коље вић је на убе дљив начин испо љи ла посе до ва ње 
свих ових миса о них и мето до ло шких врли на, тако да је сво је дуго го ди шње 
пра ће ње мати це и меан да ра свет ских кре та ња успе шно пре то чи ла у књи гу 
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која пред ста вља зао кру же ну, али и отво ре ну син те зу њених про ми шља ња 
маги страл них токо ва наше савре ме но сти.

Ода брав ши хро но ло шки при ступ, аутор ка је погла вља сво је моно гра фи је 
насло ви ла годи на ма, од 2015. до 2020, уз ука зи ва ње на оно нај зна чај ни је што 
је сва ка од њих ново доне ла у рав ни посте пе ног поме ра ња од уни по лар не 
гло ба ли стич ке пара диг ме свет ског порет ка ка мул ти по лар ном суве ре ни зму, 
одно сно плу ра ли зму у међу на род ним одно си ма. У избо ру тих репер них, 
пре лом них зна ко ва на путу, који озна ча ва ју сук це сив не фазе у јед ној вели кој 
мета мор фо зи, Бог да на Коље вић је пока за ла завид ну луцид ност и сигур не кри-
те ри ју ме. На тај начин је омо гу ће но кон ти ну и ра но пра ће ње макро ди на ми ке 
про ме на у све ту. Око сре ди шње, добро ода бра не карак те ри сти ке, по којој ће 
сва ка од пет прет ход них бур них годи на бити запам ће на, као око неке тежи-
шне осе, Бог да на Коље вић, зна лач ки оку пља и пред ста вља сре ђе ну пре гршт 
пода та ка о дога ђа ји ма, поја ва ма и про це си ма, који у садеј ству и кон ти ну и-
те ту обли ку ју сли ку све та, чиме обра зла же сво је пар ци јал не закључ ке, али 
их и про ми шље но угра ђу је у носе ћу тезу о посте пе ној, али неза у ста вљи вој 
„про ме ни епо хе“, одно сно сме њи ва њу гло ба ли стич ке и уни по лар не пара диг-
ме суве ре ни стич ком и мул ти по лар ном.  Јер, ваља иста ћи, Про ме на епо хе и 
Запад на рас кр шћу није (ква зи)пози ти ви стич ка и неу тра ли стич ка, ана том ска 
фото гра фи ја ура ђе на у скла ду са зах те ви ма науч ног (хипер)објек ти ви зма, 
који пре че сто кри је и те како иде о ло ги зо ва ну, ане сте зи ра ју ћу „поли тич ку 
корект ност“ намет ну ту од стра не моћ них, већ је то, како се нека да гово ри ло, 
„књи га са тезом“. Наи ме, ана ли тич ки кључ пра ће ња ево лу ци је ( по неки ма, 
јамач но, инво лу ци је) свет ског порет ка у овој сту ди ји је засно ван на пре ми-
си сла бље ња гло ба ли зма и јача ња суве ре ни зма („патри от ска епо ха“), што, 
пре ве де но на реал по ли ти ку, зна чи сла бље ње и еро зи ју тотал не аме рич ке 
доми на ци је („ира ци о нал ност бај ке о аме рич кој изу зет но сти“) и успон Руси је 
и Кине, као и само стал ни је дело ва ње већег бро ја дру гих држа ва. За озбиљ но 
уздр ма ну Европ ску Уни ју, и Евро пу уоп ште, то под ра зу ме ва нужност да се 
раци о нал но опре де ли за пре по зна ва ње сво јих истин ских, трај них раз вој-
них инте ре са, тј. нала же ње места и уло ге у кон тек сту надо ла зе ће „обр ну те 
гло ба ли за ци је“, под којом се, услов но рече но, под ра зу ме ва „гло ба ли за ци ја 
са Исто ка“, лише не (ваља се нада ти) пре тен зи ја иде о ло шког гло ба ли зма, на 
начин доса да шњег запад ног нео им пе ри ја ли зма и непри хва тљи вог кул ту ро-
цен три зма јед ног наме тљи вог, аро гант ног, све по ти ру ћег и све про жди ру ћег 
„уби лач ког иден ти те та“ (А.Малуф). 

 Вео ма је зна чај но то што се на пој мов но-тер ми но ло шком, али и на вред-
но сном пла ну, у овој сту ди ји пра ви јасна раз ли ка изме ђу реал но неми нов не 
и ире вер зи бил не гло ба ли за ци је све та, као про це са усло вље ног науч ним, 
тех но ло шким и кому ни ка циј ским напрет ком, у коме се гото во до уки да ња 
рела ти ви зу ју димен зи је вре ме на и про сто ра, са јед не, и иде о ло шког гло ба-
ли зма који себич но жели да све бла го да ти гло ба ли за ци је при гра би за себе 
и пла не та ри зу је само један модел орга ни за ци је дру штва, један кул тур ни 
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обра зац  и неви дљи ве, али ефи ка сне меха ни зме кон тро ле над чове чан ством. 
Уоп ште, моно гра фи ја Бог да не Коље вић, писа на је јасним и пре ци зним 
науч ним јези ком, без пре те ра ног и наме тљи вог тео ре ти са ња, али су баш та 
јасно ћа и пре ци зност, а захва љу ју ћи њима и разу мљи вост, из поза ди не омо-
гу ће не упра во чвр стом тео риј ском уте мељ но шћу и пој мов ном сигур но шћу, 
о чему, поред оста лог, све до чи и увид у лите ра ту ру којом се аутор ка слу жи ла 
у раду на овој књи зи. 

Бог да на Коље вић у ана ли зи општих кре та ња не зане ма ру је ни свој бал-
кан ски реги он, а ни свој срп ски народ. Шта ви ше, она изри чи то гово ри о 
реша ва њу „срп ског пита ња“, што је сра змер но рет ко у дис кур су о бал кан ској 
про бле ма ти ци, где је уоби ча је но поми ња ти, на при мер, „албан ско пита ње“, 
„бошњач ко пита ње“, „маке дон ско пита ње“ и слич но, али, упр кос свим про-
бле ми ма који већ поо дав но сна ла зе и исцр пљу ју срп ски народ,  не и „срп ско 
пита ње“, јер је и у све ту и код нас широ ко намет нут став да су Срби у нега тив-
ној осно ви „пита ња“ свих дру гих наци ја у окру же њу. Запра во, аутор ка сво ју 
широ ко поста вље ну и дубин ски про ми шље ну гео по ли тич ку  пано ра му пет 
послед њих годи на на гло бал ном пла ну и закљу чу је пору ком да тре ба „арти-
ку ли са ти и поста ви ти на сто срп ско наци о нал но пита ње на начин на који то 
није било могу ће прет ход не две деце ни је“. Раз ма тра ња и уви ди саоп ште ни 
у моно гра фи ји Про ме на епо ха и Запад на рас кр шћу сво је пра во при ме ње но 
испу ње ње могли би досег ну ти као један од ори јен та ци о них  при руч ни ка 
и путо ка за у изград њи (све)срп ске наци о нал не стра те ги је за XXI век. Ова 
моно гра фи ја, поу зда но тео риј ски засно ва на, ника ко не при па да оном делу 
науч не про дук ци је из обла сти међу на род них одно са за коју је Џејмс Џој нер 
кон ста то вао да се „пот пу но раз ве ла од ствар но сти и поста ла ире ле вант на за 
оне који се прак тич но баве међу на род ним одно си ма“. Напро тив!

Иако сту ди ју Бог да не Коље вић про жи ма и носи, услов но рече но, онто-
ло шки опти ми зам и све стра но обра зло же но убе ђе ње  да свет про ла зи кроз 
непо врат ну тран зи ци ју од јед не по све му горе и штет ни је опште пара диг ме 
ка бољој и урав но те же ни јој, одно сно пра вич ни јој, нису јој свој стве не тен ден-
ци о зна некри тич ност и зане ма ри ва ње или пре ви ђа ње оних еле ме на та ствар-
но сти који не гово ре у при лог њене тезе о неми нов но сти убр за ног сме њи ва ња 
иде о ло шког гло ба ли зма склад ном гло ба ли за ци јом на пол зу укуп ног чове-
чан ства. Схва тљи во је, међу тим, да она те „реме ти лач ке“ фак то ре одго вор но 
поми ње, али шире не раз ра ђу је. Јер, они нису њена при ча...  Све сна је наша 
аутор ка тога да се, засад, од тотал но сти гло ба ли за ци је нео ли бе ра ли стич ког 
порет ка сти гло тек до ста ња сво је вр сног хао тич ног плу ра ли зма, као и да се 
носи о ци доса да шњег моно по ла над суд би ном све та, првен стве но САД,  неће 
лако одре ћи сво јих при ви ле ги ја. Не искљу чу је се ни поку шај насил ног, рат ног 
раз ре ше ња нара ста ју ћег поли тич ког, али и циви ли за циј ског  мега кон флик-
та („вој не вежбе сада су пот пу но кон кре ти зо ва не пре ма капа ци те ти ма дру ге 
стра не“), а кон ста ту је се и да ће мно го зави си ти од конач ног исхо да бор бе 
гло ба ли ста и суве ре ни ста у САД, где импе ри ја, одно сно „дубо ка држа ва“, 
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исфор си ра ном побе дом Џ.Бај де на на пред сед нич ким избо ри ма, узвра ћа 
уда рац који је дожи ве ла током пред сед нич ког ман да та Донал да Трам па. 
На осно ву истих оних уви да у међу на род не одно се и укуп но ста ње све та, 
који ма је рас по ла га ла Бог да на Коље вић, неки апо ло ге та нео ли бе ра ли стич-
ког гло ба ли зма веро ват но би изву као дру га чи је закључ ке и изнео сасвим 
супрот на пред ви ђа ња, али би му било неу по ре ди во теже да за сво је ста во ве 
изна ђе под јед на ко увер љи ве аргу мен те. Неза хвал но је и непре по руч љи-
во пред ви ђа ти ток и исхо де исто ри је која се одви ја док о њој поку ша ва мо 
да кри тич ки и ана ли тич ки раз ми шља мо, а пого то во је иза зов но пре ве сти 
сво ја про ми шља ња на син те тич ки ниво саоп шта ва ња. Мно го је лагод ни је 
тра жи ти при бе жи ште у „екс перт ским“ тео риј ским спе ку ла ци ја ма и уоп-
ште ним, па и интен ци о нал но амби ва лен ти ним оце на ма, чека ју ћи без бед ну 
вре мен ску дис тан цу и тзв. „накнад ну памет“.  Ханс Мор ген тау, један од оче ва 
гео по ли ти ке, закљу чио је да тео ри је слу же и као штит чла но ви ма ака дем ске 
зајед ни це који се иза њих кри ју баве ћи се некон тро верз ним тема ма у изу-
зет но кон тро верз ним међу на род ним одно си ма.   Тако се, доду ше, не може 
погре ши ти, али ни  миса о но иско ра чи ти истин ски кори сним допри но сом 
спо зна ји  пута којим се кре ће свет, а и ми у њему. Сво јом вред ном сту ди јом 
Про ме на епо ха и Запад на рас кр шћу Бог да на Коље вић Гри фит ста ла је у ред 
оних мало број них зна ла ца који се не пла ше ризи ка инхе рент ног тра га њу за 
исти ном и који заи ста има ју шта да кажу и зна ју како то да кажу. Напи са ла је 
дело „без шти та“, али покре та но про дор ном иде јом и нао ру жа но све стра ном 
и чвр стом, реа ли стич ком аргу мен та ци јом.  Веру јем да ће њена књи га ујед но 
бити бога та, на срп ском јези ку до сада непо сто је ћа, ризни ца хро но ло шки 
пра ће них, систем ски сре ђе них и разло жно про ко мен та ри са них сазна ња о 
нај бит ни јим дога ђа ји ма и про це си ма у све ту током послед њих пет годи на 
и сна жан под сти цај сва ком кате го ри јал но осми шље ном насто ја њу да се 
наслу ти на какав сми сао и смер буду ће исто ри је уоче ни појав ни „симп то ми“ 
упу ћу ју. Са њеним постав ка ма чита о ци се не мора ју сла га ти, али их мора ју 
озбиљ но ува жи ти. Себе ради.    

Бео град, 17.12.2020. 


