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Уместоувода: 
волшебносттериторијалногодређења

Очи глед но је да не што ни је у ре ду са ал хе миј ском фор-
му лом „За пад ни Бал кан“.1 Не ја сног је зна че ња, не зву чи до-
бро, не до ста је јој сми сао. Или, они ко ји су је сми сли ли и ста-
ви ли у упо тре бу, сма тра ју да је ње но те мељ но од ре ђе ње јед-
но став но и де ло твор но, ја сно и на свом ме сту?2

1 Овај рад на стао је у окви ру про јек та „Де мо крат ски и на ци о нал ни ка-
па ци те ти по ли тич ких ин сти ту ци ја у Ср би ји у про це су ме ђу на род-
них ин те гра ци ја” (179009), ко ји је фи нан си ран од Мин стар ства за на-
у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.

2 Ка ко то обич но би ва тер мин ко ји уђе у зва нич ну и оба ве зну упо тре бу 
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По ре ме ћај сми сла у нео д ре ђе ном зна че њу ни је, ме ђу-
тим, ло ци ран ис кљу чи во на про сто ру ко ји је ге о граф ски, ге-
о по ли тич ки, исто риј ски и се ман тич ки оме ђен уну тра шњим 
гра ни ца ма Бал ка на. Или, ко ји, пре ма из ве сној кри те ри о ло ги-
ји, спо ља ус по ста вља те гра ни це. Про блем је, сва ка ко, ши ри, 
или оп се жни ји, не за то да би смо се за кло ни ли иза оп штег 
али би ја ком плек сно сти фе но ме на, не го сто га што је оди ста 
реч о по јав ном про бле му и про бле ма тич ном пој му.

Али док се не до ка же, или бар не ука же на про тив реч-
но сти и су прот но сти по ја ве и пој ма тзв. За пад ног Бал ка на, 
про блем оста је спо кој но не про бле ма ти зо ван, па се ода тле 
ука зу је у кон фор ном ли ку не сум њи ве по ја ве. Ов да шња исто-
ри ја, ме ђу тим упу ћу је на опрез ка да је реч о апо дик ти ци не-
сум њи вих и не спор них по ја ва. Ис ку ство, на и ме, учи да су 
упра во по ја ве и пој мо ви ко ји се ис ти чу у то бо же нај зад сми-
ре ном, при хва тљи вом и оп ште при хва ће ном зна че њу, ду бо ко 
кон фликт не, не при хва ће не и не при хва тљи ве. Јер, ма ка ко и 
ко ли ко из гле да ло са мо ра зу мљи во, про бле ма тич на су оба де-
ла син таг ме, и име ни ца За пад, тј. при дев за пад ни и Бал кан. 
Про блем обич но иза зи ва ди ле ме, а ди ле ме опет по бу ђу ју на 
по тра гу за пра вим од ре ђе њем и зна че њем ре чи и њи хо вих 
ком би на ци ја ко је су на из глед са мо ра зу мљи ве.3 Јед на од та-
квих са мо ра зу мљи вих а не ја сних ко ва ни ца је упра во За пад-
ни Бал кан.

Умно же ни За пад на шао се у оби љу за па да, јер се исто-
ри ја по ста ра ла да про стор ко ји об у хва та глав на за пад на по ја-
ва сна жно по љу ља и ис по ме ра да би, нај зад, до спе ла до ста-
ња да за пад но - у За па ду или на За па ду - бу де у тој ме ри 
раз ли чи то, да се ме ђу соб но су ко бља ва и ис кљу чу је. За то је 
ко ли ко ко ри сно то ли ко по треб но са гле да ти ко ји све за па ди и 
за пад но сти са у че ству ју у мње њу и умо ви ма ов да шњег де ла 
европ ског све та – ме ђу Ср би ма, на срп ском про сто ру и у Ср-
би ји, на при мер.

че сто скри ва тач ну адре су свог ро ђе ња. Пре ма за па жа њу Ми ло ми-
ра Сте пи ћа по јам ЗападниБалкан је ушао у бри сел ску кан це ла риј-
ску упо тре бу од дру ге по ло ви не 1998. да би био јав но про мо ви сан на 
са ми ту Европ ске уни је у де цем бру исте го ди не. Из вор: из из ла га ња 
Ми ло ми ра Сте пи ћа на окру го лом сто лу о пој му За пад ног Бал ка на, 
одр жа ног у Ин сти ту ту за по ли тич ке сту ди је, ок то бра 2012.  

3 Ви де ти: Ме је Ан то ан, Какоречимењајузначење, Слу жбе ни гла сник, 
Бе о град, 2009.



МилошКнежевић СРБИЈАИ„ЗАПАДНИБАЛКАН“

38

IСигнатуреЗапада

1.Нисказападаупроблематичномјединству
Над моћ ни об лик За па да са по сто ји али се и су о ча ва 

са не мир ним мно штвом за пад них по ја ва. Мно жи на за па да 
про бле ма ти зу је не у пит ност за пад не јед ни не са ко јом се тај 
об лик по и сто ве ћу је и ко ју же ли да за сту па. Оспо ре на и не-
при зна та јед ни на упу ћу је на не у јед на че ност и не је дин ство 
за пад не исто риј ске по ја ве.

У опре де љу ју ћем срп ском слу ча ју, ни је то ли ко реч о 
уче ним ин те лек ту ал ним де ба та ма и ге о граф ским вир ту о зно-
сти ма опи са ме ста и по ло жа ја, ко ли ко о иде о ло шким атри бу-
и ра њи ма но тор них ге о граф ских не сум њи во сти.

Оно што је, на и ме, по пре ци зним фи зич ко-ге о граф ским 
озна чи те љи ма не по бит но, у иде о ло шкој и по ли тич кој ин тер-
пре та ци ји ис по ља ва се као спор но. Ме ста и по ло жа ји на ро да 
и зе ма ља (на ци ја и др жа ва) у игра ма мо ћи и не мо ћи се ме ња-
ју, из ме шта ју у пре ме шта ју, ра зи ме ну ју и пре и ме ну ју; њи хо-
ви ви тал ни про сто ри се ума њу ју и уве ћа ва ју, раз гра ни ча ва-
ју и огра ни ча ва ју, по твр ђу ју и по ни шта ва ју. Упра во ода тле 
па жљи ва ге о по ли тич ка ана ли за и син те за мо гу по нај пре да 
до пру до мо ти ва ци о не су шти не оних то по ло шких из ви то пе-
ре ња, то пич ких (ери стич ких) три ко ва и имен ских, тј. но ми-
нал них ма ни пу ли са ња, ко ја кри во тво ре увре же не то по ни ме 
и тра ди ци о нал ну оно ма сти ку.

Тач ка гле ди шта не би тре ба ло да бу де и ни је из ме ште-
на, она је ов да шња, а не де цен три ра на, та мо шња. За по глед са 
стра не до вољ ни су дру ги, по глед одав де тре ба ло би да ства-
ра ју љу ди одав де. Из ве ли ке бли зи не и ве ли ке да љи не ви ђе ње 
ни је исто. С пре да ле ке тач ке по сма тра ња ства ри се не ви де 
ја сно, као и са пре ве ли ке бли зи не ко ја оне мо гу ћа ва ши ри ну 
хо ри зон та. Мо три ти одав де и ни је не ки те жак из бор, јер из-
ме шта ње тач ке гле да ња зах те ва по ме ра ње и на пор ужи вља-
ва ња у ста ја ли ште дру гих.4

4 Има го ло ги ја је по вр шно мње ње, са ам би ци јом зна ња, о ли ко ви ма 
ства ри и би ћа ко ја не ма ју су шти ну из ван пред ста вља ња и пред ста-
ва њи хо вог по вр шин ског из гле да. Има го ло ги ја са по ли ти ко ло шким 
по ри ви ма кли зи у пу то пи сну про зу – не че га што ли чи на из ве шта је 
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И на кар ти са вре ме не Ср би је мо гу ће је про на ћи про мен-
љи ва и по крет на ме ста др жав ног усре ди ште ња у про шло сти. 
По сле ко сов ског по ра за 1389. го ди не Ср би ја је ме ња ла по ло-
жа је и ве ли чи не, би ва ју ћи на ра зним ме сти ма, увек се вер ни је 
од свог пр во бит ног др жав ног „си дри шта“. Уста ље ње ет но на-
ци о нал не и др жав не си лу е те ду го је тра ја ло.5

Ка да се из Ср би је по гле да ка за па ду, по кат кад се са из-
не на ђе њем ра за зна је и раз вр ста ва оно шта је на ње го вој по-
вр шни и оно што се ни же у ње го вој ду би ни. Та мо где се чи-
ни ло да по сто ји са мо јед на по ја ва ука зу је се ви ше не јед на ко 
ви дљи вих по ја ва. Та мо где је ко ри шћен са мо је дан кров ни 
по јам по ка зу је се мањ ка вост ис тро ше ног и не ин фор ма тив ног 
пој мов ног мо ни зма. Раз гр та њем зна чењ ских сло је ва, ско ро 
ра зу мљи во, раз ра ста ви ше пој мо ва за па да. Из не на ђе ња ни су 
са мо мо гу ћа не го и не ми нов на, на ро чи то ка да се из Ср би је 
осмо три за пад на стра на све та.

1)ЗападнаСрбија
Не, да кле, Србија на Западу ни ти Србија на Истоку 

(про стор на адре са Све то за ра Мар ко ви ћа), не го уну тра шње 
од ре ђе ње стра на све та, не што као раз вр ста ва ње по све то-
стра ном по ло жа ју. По сто ји ли у том слу ча ју и уоп ште „за-
пад на Ср би ја“? По сто ји, и то, ка ко по не ки ми сле, на ви ше 
на чи на.

Пр ви и нај зна чај ни ји је ге о граф ски. Ка да је реч о Ср-
би ји, као ме ри лу ло ци ра ња и мер ној је ди ни ци стра на све та, 
као нај бли же од ре ђе ње и пр ва вр ста за па да ука зу је се ње-
на за пад на стра на по зна та под на зи вом западнаСрбија. Не, 
да кле, про за пад на Ср би ја (на по ме ну том) За па ду, не го је дан 

са ме ста не сре ће или зло чи на – за тим, не што оба ве ште ни ји ту ри зам 
и ки оск-ро ма не. Има го ло шке алат ке су при зо ри, сли ке и пред ста ве. 
По јав ност се сво ди на до ча ра ва ња, уми шља ња, уобра же ња, при ви ђе-
ња. Све је да кле, у пред ста ви, а пред ста ве су плод има ги на ци ја и фан-
та зи ја. Ви де ти, два при ме ра: Рот Кла ус, Сликеуглавама.Огледио
народнојкултуриуЈугоисточнојЕвропи, XX век, гла ва „Сли ке у гла-
ва ма. Сте ре о ти пи, ми то ви, иден ти те ти са ет но ло шког ста но ви шта, 
стр- 257-291, Бе о град, 2000; та ко ђе, Је зер ник Бо жи дар, Имагинарни
Турчин, XX век – књи жа ра Круг, Бе о град, 2010.

5 О то ме: Па вло вић Сте ван, Србија–историјаизаимена, гла ва „Ср би-
ја ко ја се по ме ра – кра ље ви, ца ре ви, де спо ти и па три јар си (од по чет ка 
до 18. ве ка“, стр. 11-38, Клио, Бе о град, 2004.
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њен део као за па дан у од но су на прет по ста вље но мор фо ме-
триј ско сре ди ште Ре пу бли ке.

Бу ду ћи да је про стор на си лу е та Ср би је ско ро вер ти кал-
но по ло же на на прав цу се вер-југ, стра не све та и из њих из ве-
де но атри бу ри а ње ре пу блич ког про сто ра ре ла тив но је ла ко 
по ђе ли се од за ми шље не цен трал не осе. Уко ли ко је Шу ма-
ди ја у про стор ном сре ди шту, и дру ги де ло ви тзв. цен трал не 
Ср би је се ла ко ра за зна ју упра во пре ма шу ма диј ском сре ди-
шту.6

Ако се, пак, на Шу ма ди ју гле да из ис точ ног про сто ра 
Ср би је, он да је она на за па ду. Та ко се осли ка ва и за пад на Ср-
би ја, уз не ко ли ко ге о граф ских зач ко љи ца, до ду ше, ко је се 
углав ном ти чу не до у ми ца где по чи ње а где се за вр ша ва за-
пад ни део др жа ве. На рав но, под очи глед ним усло вом да се 
као нај за пад ни ја др жав на гра ни ца Ср би је узме гра ни ца на 
Дри ни.7

Од ре ђе ње западнаСрбија упо тре бља ва се и јед ном ре-
ђем зна че њу Ср би је ми ле ни јум ски про тег ну те пре ко, то јест 
за пад но од ре ке Дри не.8 У на зна че ном слу ча ју, као пот пу на 
или це ло куп на Ср би ја раз у ме ју се све срп ске исто риј ске зе-
мље, а не са мо јед на срп ска зе мља, тј. др жа ва Ср би ја, ко ја је 
у том раз у ме ва њу по ло жа ја ис точ ни део це ло куп не Ср би је – 
ис точ на Ср би ја.

2)Западнисрпскипростор
Ка да се про стор оби та ва ња јед ног на ро да узме као це-

ли на, оче ки ва но је да се за пад ни срп ски про стор са ме ра ва 
пре ма ње го вим ис точ ним и нај и сточ ни јим де ло ви ма., За пад-
но од Дри не је за пад ни срп ски ет но на ци о нал ни про стор, не 
као За пад на Ср би ја, већ као не ка да шња Срп ска Кра ји на, са-
да шња Ре пу бли ка Срп ска, Цр на Го ра на пла нин ско/при мор-
ском ју го за па ду, итд.

6 Цен трал ност Ср би је је од ре ђе на пре ма по ло жа ју тог сред њег и не а-
у то ном ног де ла Ре пу бли ке у од но су на се вер ну и ју жну ауто ном ну 
по кра ји ну.

7 О при ро ди гра ни це на Дри ни и Под ри ња, ви де ти: Сте пић Ми ло мир, 
„Под ри ње – од по гра нич не ре ги је до по тен ци јал не осо ви не раз во ја“, 
Гласниксрпскоггеографскогдруштва, Бе о град, 1995

8 О то ме на кон тро вер зан и у исто ри о граф ским кру го ви ма кри ти ко-
ван на чин пи ше: Де ре тић Јо ван, ЗападнаСрбија.Краткиисторијски
преглед, Сар до ни ја – За вод за ср би сти ку, Чи ка го, 1995.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.3/2012,год.VIIIvol.15 стр.3582

41

Исто ри ја је по ка за ла и до ка за ла да је тај про стор не-
у рал ги чан и кон флик тан, нај ви ше сто га што је кроз епо хе 
пред ста вљао под руч је пре ве ра ва ња, су ко ба и бу на, уста на ка 
и ра то ва. За пад ни срп ски про стор је, за пра во, од дав не про-
шло сти до на ших да на, био пред мет на ци о нал ног и вер ског 
оспо ра ва ња, ло кал них и гло бал них над ме та ња и су ко ба, по-
де ла и рас по де ла ин те ре сних сфе ра, агре си ја, те оку па ци ја 
и осло бо ђе ња. Ода тле, при од ре ђе њу за пад ног срп ског про-
сто ра, ва ља има ти у ви ду и дру га, не са мо раз ли чи та не го 
и су прот на са гле да ва ња, на при мер хр ват ска, бо сан ска (бо-
шњач ка и са ра јев ска).9

У ве ћи ни та квих са гле да ва ња ис по ља ва се сна жна те-
жња да се исто риј ски и тра ди ци о нал ни, што зна чи из вор ни 
срп ски про сто ри, де гра ди ра ју и де на ци о на ли зу ју, ра зи ме ну-
ју и име ну ју дру гим углав ном не срп ским име ни ма. Уз то, не 
са мо у ју го сло вен ској не го и у срп ској тра ди ци ји ти про сто-
ри су по не кад име но ва ни при ме ном не у трал них ге о граф ских 
од ред ни ца, по пут, ис точ на и за пад на Хер це го ви на, или ис-
точ на и за пад на Бо сна, тј. Бо сан ска кра ји на.

Кључ но ме ри ло при овом од ре ђе њу је да су за пад ни 
про сто ри, или срп ске зе мље „пре ко Дри не“, са ме ре не пре ма 
по ло жа ју јед ног од три ма тич на срп ска про сто ра, у др жа ви 
Ср би ји. Њи хо ва ре ла ци о на за пад ност у од но су на Ср би ју, Ср-
би ји при да је ка рак тер ис точ ног срп ског про сто ра.

3)ЗападнипросториуРепублициСрпској
Ако се тех нич ка оса ме ри ла при ме ни ре ка Дри на, он да 

је Ре пу бли ка Срп ска, као ен ти тет и др жа ва у це ли ни, сме-
ште на на за пад ном срп ском про сто ру. Иако је Ре пу бли ка 
Срп ска за пад но од ре пу бли ке Ср би је и она има сво је за пад не 
де ло ве тј. соп стве ни за пад. Ин тер не за пад не де ло ве Ср би је и 
Срп ске не би тре ба ло дис кур зив но ме ша ти.

Уко ли ко се Ре пу бли ка Срп ска пој ми као дру га или тре-
ћа ма тич на срп ска др жа ва, кон сти ту и са на на за пад ном срп-

9 На раз ли чи та са гле да ва ња срп ског про сто ра уну тар Ре пу бли ке Срп-
ске, ко ја је у де кла ри са ном др жав но прав ном са ста ву БиХ упу ћу ју, 
ста во ви Али је Изет бе го ви ћа у ње го вом ме мо ар ском де лу Сјећања,
Аутобиографскизапис, ТКД Ша хин па шић, Са ра је во, 2001. Пре тен-
ци о зну ела бо ра ци ју по ло жа ја Бо сне на за пад но бал кан ском про сто ру 
у про те клом ми ле ни ју му дао је и прав ни исто ри чар Му ста фа Има мо-
вић у књи зи ХисторијаБошњака, Бо шњач ка за јед ни ца кул ту ре Пре-
по род, Са ра је во, 1998.
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ском ет но на ци о нал ном про сто ру, он да је по треб но ува жи ти 
и пре ци зи ра ти ње не ин тер не за пад но/ис точ не де ло ве по пут 
Бо сан ске кра ји не (за пад на про стор Ре пу бли ке Срп ске или 
Ро ма ни је и де ла Ис точ не Хер це го ви не (ис точ ни и ју го и сточ-
ни део Ре пу бли ке Срп ске).

Све три др жав не тво ре ви не на срп ском ет но на ци о нал-
ном про сто ру по треб но је тре ти ра ти као ма тич не, јер срп ски 
про стор је исто риј ски и ге о граф ски, тј. ге о по ли тич ки кон-
сти ту и сан тро ја ко – три хо том но.

Не пра вил на, раз ву че на, ме сти мич но ис та ње на и ско ро 
ис пре ки да на си лу е та те ри то ри је ен ти тет ске др жа ве Ре пу-
бли ке Срп ске до не кле мо ди фи ку је ге о по ли тич ки, тј. мор фо-
ме триј ски иде ал ге о ме триј ске по пу ње но сти. Ода тле су у дво, 
од но сно у тро ен ти тет ској те ри то ри јал ној сла га ли ци хи ме-
рич но уни тар не БиХ пре ци зна од ре ђе ња за па да и ис то ка, те 
се ве ра и ју га, оте жа на. Она се услед по кат кад и не ло гич ног 
кри ву да ња др жав них и ме ђу ен ти тет ских гра ни ца ме ша ју и 
му те.

4)ЗападниделовинекадашњеЈугославије
Дру га Ју го сла ви ја ни је би ла ни на европ ском Ис то ку ни 

на европ ском За па ду, пре свог раз ла га ња би ла је не где из ме-
ђу, ван бло ков ска и не свр ста на. Па ипак, Ју го сла ви ја је има ла 
соп стве ни за пад и ис ток, као и се вер и југ. Уко ли ко се при се-
ти мо по ло жа ја и си лу е те не ка да шње ве ли ке Ју го сла ви је ла ко 
ће мо уочи ти прав це ње ног пру жа ња, по ло жа је и стра не све та 
др жав не и ре пу блич ких ад ми ни стра тив но оме ђе них те ри то-
ри ја. Ју го сла ви ја је, на и ме, има ла сво је стра не све та, до ду ше, 
не у чи стом че твор ном ви ду, ко ли ко ди ја го нал но, од ре ђе но 
прав цем се ве ро за пад – ју го и сток.

Пот пу на ју жно сло вен ска Ју го сла ви ја је не у зор но 
европ ски раз гра ђе на, пре се лив ши се у кри вич не и пар нич-
не суд ни це у бор би за до ка зи ва ње кри ви це и на сле ђе имо-
ви не и ду го ва. Дру га Ју го сла ви ја је, по пут пр ве, скон ча ла у 
му зе ји ма и де по и ма но ви је по лит ге о граф ске ар хе о ло ги је. За 
тре ћом Ју го сла ви јом ни ко ни је пре те ра но ту го вао ни ти се по 
ње ном уси ље но уч ти вом утр ну ћу рас пли ну ла осет ни ја срп-
ско/цр но гор ска но стал ги ја, као што у из ве сној ме ри је сте по-
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сле рат ног рас ту ра ња ше сто чла не фе де рал не ју го сло вен ске 
тво ре ви не.10

Очи то да су де ло ва ли ја ки ин те ре си и мо ти ва ци је бу-
ду ћих по во да и узро ка ју жно сло вен ских ме ђу на ци о нал них 
су ко ба ко ји су се, по из ве сним ми шље њи ма, ис ка за ли као 
же сто ки су коб ци ви ли за ци ја и кул ту ра, од но сно по сред ни и 
за ка сне ли рат гло бал ног и европ ског За па да и Ис то ка на хи-
пе ро се тљи вом и хер те ро ге ном ју го сло вен ском тлу.11

Ис точ но/за пад на ме ри ла и раз вр ста ва ња су пре раз би-
ра спа да би ла ин тер на и ло кал на, па сто га до кра ја ра зу мљи ва 
са мо они ма ко ји су их ус по ста вља ли и због то га се су ко бља-
ва ли, а че сто ни њи ма.12

Но, Ју го сла ви ја је на сил ним раз ла га њем пре шла у по-
лит ге о граф ску исто ри ју, па је и ју го сла вич ни кри те ри јум 
раз де ле За па да и Ис то ка не стао и ви ше не по сто ји, бар не на 
пре до че ни на чин. Из у зе так чи не екс-ју и некст-ју кул ту рал-
ни и ге о по ли тич ки сен ти мен ти у по јав ном и пој мов ном ам-
би јен ту зе ма ља тзв. За пад ног Бал ка на.

5)ЗападнидеоБалканскогполуострва
Где је на Бал кан ском по лу о стр ву за пад, сву где или ниг-

де, или са мо на сво јој при род ној стра ни, на за па ду? Док је 
по сто ја ла пот пу на Ју го сла ви ја Бал кан је као по јам и по ја ва 
био по ти снут у дру ги план. Ју го сла ви ја га је за кла ња ла, од 
ње се Бал кан ни је ви део, љу ди ни су мо гли да ра за бе ру где је 
Бал кан, ако већ ни је у не свр ста ној Ју го сла ви ји, ни ти у бло-
ков ски по де ље ном и ри вал ски су прот ста вље ном ви ше др жав-
ном остат ку. Та кво ста ње је тра ја ло не ко вре ме, по ка за ло се 
не пре ду го.

10 Ви де ти: Кне же вић Ми лош, Изневеренадржава.СрбијаиЦрнаГора
увременуразлаза, гла ва „Реч по сле – Ср би ја и Цр на Го ра по сле све-
га“, стр. 479-509, ИПС, Бе о град, 2007.

11 О ју го сло веснкој рат ној се це си ји на ма три ци за пад но/ис точ ног су ко-
ба ци ви ли за ци ја и кул ту ра пи ше со ци о лог Јо во Ба кић. Ви де ти ње го-
ву књи гу: Југославија:разарањеињеговитумачи, део „Пр во бит на 
иде о ло шка хе ге мо ни ја: су коб ци ви ли за ци ја, бал ка ни зам и кри ти ка 
бал ка ни стич ког дис кур са“, стр. 159-221, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 
2011.

12 О број ним и сло же ним фак то ри ма раз ла га ња дру ге Ју го сла ви је, ви-
де ти: Кне же вић Ми лош, Парадигма распада. Разарање државе у
огледалуузрочности, гла ва „Па ра диг ма рас па да ју го сло вен ске за јед-
нцие“, стр. 44-69, ИПС, Бе о град, 2009.
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Ма да је ци ви ли за циј ски про стор Бал ка на у епо хи Ан ти-
ке био пр во и су што оли че ње За па да, а по том у исто риј ским 
пре ра спо де ла ма ути ца ја и мо ћи, це ли ни од ре ђи ван као део 
ис точ не и де ли мич но ју жне Евро пе, у са вре ме ном раз до бљу 
је ре ак ти ви ран по јам Ју го и сто ка, али и За па да на Бал ка ну. 
Кри те ри о ло шка тач ка по ло жа ја и ори јен та ци је је из ме ште на 
из ван бал кан ског под руч ја, чи ме је иона ко ин фе ри о ри зо ва ни 
Бал кан до дат но под ло жен спо ља шњим де фи ни ци ја ма „вла-
сти тог про сто ра“ и про стор не суд би не.

При хва ти ли се са мо пред ло жак дво дел не ге о граф ске 
по де ле, не до у ми цу иза зи ва пра вац пру жа ње осе и на чин из-
во ђе ња по де ле. Да ли је де об на оса ну жно ге о граф ска и тра-
ди ци о нал но исто риј ска, или је у нај ве ћој ме ри иде о ло шка, 
по ли тич ка и ге о по ли тич ка, па ти ме до не при хва тљи во сти 
про из вољ на? Где на се ве ру, уоста лом, оса по де ле по чи ње, где 
се све ју жни је пру жа, и на ком се ме сту на крај њем ју гу за-
вр ша ва?

Или иде ал но вер ти кал ног прав ца у про мен љи вој про-
стор ној ге о ме три ји ге о по ли ти ке не ма ни ти мо же да бу де. Оса 
но ми нал не по де ле, за пра во, мо же би ти ви ше, оне ре ци мо мо-
гу би ти са мо при бли жно вер ти кал не, хо ри зон тал не и ди ја-
го нал не. И ка да је у пи та њу на из глед са мо ра зу мљи ви ди хо-
том ни де об ни вер ти ка ли зам ко ри сно је раз мо три ти не ко ли ко 
прет ход но ус по ста вље них ме ри ла, за рад бо љег раз у ме ва ња 
иде о ло шког, про па ганд ног и ди пло мат ског кон струк та За
падниБалкан.

а) Пр во се од но си на про пи ти ва ни ма кро про стор ко ји 
се по де лом ре де фи ни ше. Да ли је то Ин тер ма ри јум, Ју го и-
сточ на Евро па, Бал кан ско по лу о стр во, Бал кан, Европ ски 
Бли ски Ис ток или не што дру го, ни у ком слу ча ју ни је све јед-
но, јер та ко име но ва ни про сто ри, ни фи зич ки-ге о граф ски, ни 
мен тал но, ни кул ту рал но, ни ге о по ли тич ки ни у ко ли ко ни су 
по ду дар ни. Уко ли ко се иза бе ре јед на од по ме ну тих ди мен зи-
ја фо ку си ра не по ја ве, ре зул та ти то по ло шког и то пич ког са-
гле да ва ња би ће сва ка ко дру га чи ји у од но су на оста ле;

б) Дру го ме ри ло ко је прет по ста вља ис пу ње ност пр вог, 
тј. из бор пред ло шка про стор ног са гле да ва ња, осло ње но је на 
по ја ве дру га чи је вр сте, то јест ви ше др жав ни ам би јент, од но-
сно са по сто ја ње ви ше сред њих, ма лих и ми кро др жа ва – у 
овом ча су чак два на ест (12) - на фо ку си ра ном про сто ру. Ода-
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тле, но тор на фи зич ка ге о гра фи ја тр пи ко рек ци ју де ло ва њем 
офи ци јел не по ли тич ке ге о гра фи је. Та мо где би оса за пад но/
ис точ не по де ле про сто ра из гле да ла при род но по ву че на по 
мор фо ме триј ској цен трал ној оси и на при бли жно под јед на-
ким раз да љи на ма по лу о стрв ског коп не ног тра пе за, упли ћу 
се по ли тич ка раз гра ни че ња ко ја од сту па ју од оче ки ва ног.

За пад ни Бал кан је, ре ци мо, све за пад но од Бу гар ске и 
Ру му ни је, осим Грч ке на крај њем ју гу и Сло ве ни је на крај-
њем се ве ру. А за пад но (и ју жно) до по ме ну тих зе мља је но во-
ком по но ва ни, тј. пре кон фи гу ри са ни ма ло др жав ни ју жно сло-
вен ски про стор. То је, у ства ри, де кон по но ва ни и раз мр вље-
ни про стор не ка да шње Ју го сла ви је под дру гим име ном. Оса 
по де ле у овом слу ча ју ни је из ве де на по стрикт ним ге о граф-
ским ме ри ли ма, не го ар би трер но ге о по ли тич ки и озна ча ва је, 
ваљ да, ис точ на гра ни ца Ср би је пре ма ње ним цр но мор ским и 
ис точ но бал кан ским су се ди ма Бу гар ској и Ру му ни ји. За те зе-
мље Ср би ја је одав но и не про мен љи во на ге о граф ском али не 
и на ге о по ли тич ком За па ду;

в) Уко ли ко се по сег не за по у зда ним ме ри ли ма фи зич-
ке ге о гра фи је ин тер ма ри ју ма, Ста рог кон ти нен та и ју го и-
сточ ног суб кон ти нен та, тј. Бал кан ског по лу о стр ва и, нај зад, 
Бал ка на у ужем сми слу, до спе ће се до дру га чи јих ре зул та та. 
Спо ља шња гра ни ца ло кал ног за па да и ис то ка по ме ри ће се 
са ис точ них гра ни ца Ср би је ду бље ка уну тра шњо сти екс ју-
го сло вен ског про сто ра. Оса за пад но/ис точ не по де ле ви ше се 
не ће при др жа ва ти по лит ге о граф ских ме ри ла спо ља шње гра-
ни це нај ве ће од не ка да шњих, у овом слу ча ју бив ше ис точ не 
ју го сло вен ске Ре пу бли ке Ср би је.

По у ну тар ње ње вер ти кал не раз дел ни це за па да и ис то ка, 
та ко ђе, мо же би ти дво стру ко: исто риј ско и ци ви ли за циј ско: 
од Ко то ра на Ја дра ну до Су бо ти це на се ве ру Бач ке, са раз-
гра ни че њем на ре ци Дри ни;13 али и но ви је ју го сла ви зу ју ће, 
за ва ри ја бил ном осом раз два ја ња ма ње или ви ше за пад ни је 
од Дри не, с об зи ром на ди ја го нал но ин тер но екс-ју ме ри ло 
по сто ја ња се ве ро-За па да и ју го-Ис то ка. При овој, не што за-
пад ни је по мак ну тој по де ли, екс ју го сло вен ски се ве ро за пад 

13 Кон сул то ва ти: Хан тинг тон Се мју ел, Сукобцивилизација–ипреобли
ковањесветскогпоретка, по гла вље „Ди на ми ка ра то ва због нео д го-
ва ра ју ће гра ни це“, 295-301, ЦИД, По го ри ца – Ро ма нов, Ба ња Лу ка, 
Ба ња Лу ка, 2000.
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тен ден циј ски из ми че бал кан ској при пад но сти, не же ле ћи ни 
на је дан на чин да бу де обе ле жен Бал ка ном.

Бу ду ћи да без остат ка на сто је да се ин те гри шу у за пад-
но е вроп ски За пад (и на је дан чу дан на чин у Сред њу Евро пу), 
и да та ко што пре за бо ра ве свој ствар ни ге о граф ски по ло жај 
и ју жно сло вен ску при пад ност Бал ка ну, се ве ро за пад не ре пу-
бли ке Сло ве ни ја и Хр ват ска не пре ста ју да де мон стри ра ју 
сво ју кон ге ни тив ну, „искон ску за пад ност“. Ни шта слич но не 
по сто ји на дру гим под руч ји ма не ка да шње др жа ве.

*

На овом ме сту би се тре ба ло за у ста ви ти и ре ћи да се 
Бал кан оди ста мо же по де ли ти пре ма ме ри лу основ них стра-
на све та на ју жни, се вер ни, те ис точ ни и за пад ни, али да са-
да шње екс клу зив но од ре ђе ње „за пад ни Бал кан“ ни је ни ге о-
граф ски тач но ни кул ту рал но увер љи во, иако је са ста но ви-
шта ге о по ли тич ке мо ћи ра зу мљи во.

6)Западнидеоконтинента 
–ЗападнаЕвропа

Евро па За па да као и она Евро па на Ис то ку ко ја ве ћа од 
Евро пе са за па да, све стра на је та ко ђе, и она, то јест оне има-
ју сво је за пад но цен три ра не стра не све та. Чак че ти ри, или 
са мо че ти ри, или че ти ри плус че ти ри, осам да кле. Ка ко год, 
а ипак као да ни је све јед но, и ни је све јед но, јер уко ли ко је 
по де ла Евро па тра ди ци о нал но двој на, уоч љи ве су бар две 
Евро пе - од Ди о кле ци ја но вих до НА ТО вре ме на – две Евро-
пе, она ис точ на и она за пад на. За то се, због те не са вла да ве 
дво дел но сти че ти ри (тј. осам) стра на све та мно жи са два да 
би се у ис хо ду до би ло збу њу ју ће мно штво уна кр сних и обр-
ну тих по ло жа ја и са гле да ва ња. И са За па дом и за пад но сти ма 
је слич но, и оне се умно го стру чу ју. 

И ево са мо при вид ног па ра док са, при та квој исто риј-
ској и тра ди ци о нал ној по де ли Бал кан био спа дао у Ис точ ну а 
не у За пад ну Евро пу. Али, ка ко је он да ство рен тзв, За пад ни 
Бал кан у Ис точ ној Евро пи? Да ли ти ме што је та вр ста Евро-
пе пре ста ла да бу де ис точ на и по за пад ња че на?
Не ка да је би ло ре чи о За пад ној Евро пи. Ис по ља ва не су раз-
не иде је где не на ла зи, шта об у хва та, ко је чи ни и ко је све 
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др жа ве спа да ју у За пад ну Евро пу. У за ви сно сти од схва та ња 
рас по ре да про сто ра Ста рог кон ти нен та од ре ђи ва на је и за-
пад на Евро па. У ра зним вре ме ни ма на раз не, чак и нео бич не 
на чи не.14

До не дав на син таг ма За пад на Евро па се ви ше не упо тре-
бља ва јер је по ти сну ла по ја ва и по јам Европ ске уни је. Уме сто 
два бло ка и два ро ја не при ја тељ ски на стро је них са те ли та са-
да је на сце ни са мо је дан блок, док са те ли ти ни су ни све сни 
но ве ор би те кру же ња.

Евро па Уни је ни ка да не ис ти че да је, у ства ри, про ши-
ре на За пад на Евро па.  Ње не су ам би ци је знат но ве ће, ЕУ би 
да бу де су шти За пад, а не са мо Евро па За па да, или Евро па на 
за па ду. Бри сел из сре ди шта ЕУ, та ко ђе, ни ка да не ис ти че да 
је над др жав на тво ре ви на кон фи гу ри са на на уоч љи во ма њем 
де лу европ ског коп на, ни ти да је тај део, уства ри, про ши ре ни 
За пад, тј. за пад на Евро па у про це су ши ре ња ка Ис то ку. Ка 
Ис то ку че га? Ка ис то ку Евро пе, та ко ђе, али јед не дру ге вр-
сте Евро пе, сва ка ко. Но, ни то за опојм ље ње За па да из гле да 
да ни је до вољ но. У ана ли зу за то ва ља уве сти Аме ри ку. И без 
ана ли зе, Аме ри ка је уоста лом, одав но ту - у Евро пи да бо ме.

7)АмерикакаонадмоћнооличењеЗапада
Да ле ко на за па ду, мно го за пад ни је од нај за пад ни је тач-

ке европ ског кон ти нен та на јед ном од атлант ских рто ва Пор-
ту га ли је, на ла зи се пре суд ни чи ни лац за пад ног све та - Аме-
ри ка. Шта би Евро па Уни је без Аме ри ке? Не ки ка жу „мал ко 
шта или ни шта“, а мно ги се сла жу са тим за кључ ком. Сви ма 
ко ји ма су шти ну јед не ге о по ли тич ке, кул тур не и ци ви ли за-
циј ске по ја ве чи ни оно нај сна жни је и нај моћ ни је у по ја ви, 
Аме ри ка је чак и без Евро пе, је ди ни ве ро до стој ни ре пре зент 
пу не мо ћи За па да.

Сво ђе ње За па да на Аме ри ку до го ди ло се сре ди ном 
про шлог ве ка ка да је она, као си ла по бед ни ца из два свет ска 

14 Та ко, на при мер Марк Ма зо вер пре но си кар ту по де ле Евро пе у ви зи-
ји тзв. Но ве Евро пе Бер нар да Не у ма на, из 1943. го ди не. На тој кар ти 
на тлу Ста рог кон ти нен та, по ред Западноевропскефедерације у ко ју 
спа да ју Ве ли ка Бри та ни ја и Фран цу ска, још по сто је: Ибе риј ска фе де-
ра ци ја, Не мач чка фе де ра ци ја, Сред ње е вроп ска фе де ра ци ја, Скан ди-
нав ска фе де ра ци ја, Бал тич ка фе де ра ци ја, СССР, Ита ли ја и Бал кан ска 
фе де ра ци ја. Ви де ти: Ма зо вер Марк, Мрачни континент. Европско
двадесетостољеће, стр. 392, Про ме теј, За греб, 2004.
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ра та, за до би ла гло бал ни при мат. Ње на за штит на уло га и су-
пре ма ци ја, на ро чи то у ра том раз ру ше ној Евро пи, да ла је сна-
жне раз ло ге убе ђе њу да се ак це нат мо ћи де фи ни тив но по ме-
рио са Ста рог кон ти нен та на дру гу мно го по тент ни ју стра ну 
Атлан ти ка.15 Та ко не по пра вљи ви аме ри ка но фи ли ме ђу Евро-
пља ни ма на из ве стан на чин пре ска чу вла сти ти кон ти нен тал-
ни за ви чај, по ла жу ћи све на де у мла ђег али моћ ни јег бра та с 
дру ге стра не оке а на.

И ме ђу гра ђа ни ма Ср би је по сто је ам би ва лент ни про-
за пад ни осе ћа ји. Ов да шњи ста ри и но ви ве стер ни сти су по-
де ље ни  на три гру пе: оне ко ји се узда ју у Евро пу Уни је, чак 
и без Аме ри ке па и про тив ње; оне ко ји све на де га је ве за ни 
за Аме ри ку, без об зи ра на мо жда дру га чи је ста во ве Бри се ла 
и Бер ли на и; оне ко ји се ве ру ју „веч ни и не рас ки ди ви са вез“ 
Евро пе Уни је и Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва.
Њи ма на су прот де лу ју евро кри ти ча ри и евро ре а ли сти, те 
евро скеп ти ци и евро ни хи ли сти, али и аме ро скеп ти ци и аме-
ри ка но фо би, ко ји на раз ли чи те на чи не сум ња ју у трај ну моћ 
и вред ност све три ге о по ли тич ке тво ре ви не.

8)ЕвропаиАмерика–симбиотичкиЗапад
Евроамерика је тран са тлант ска дво кон ти нен тал на сим-

би о за ко ја оли ча ва нај круп ни ју ам би ци ју про стор ног ор га-
ни зо ва ња и овла да ва ња, или, ка ко не ки ми сле, је ди ни пра ви 
гло бал ни За пад.16 

Евро па и Аме ри ка, да кле би ли би За пад Пр вог или Сло-
бод ног све та ко ји уни ла те рал но пред ња чи јер је нај сна жни ји 
и нај моћ ни ји.

Из те вр сте За па да, са не скри ве ном ми си о нар ском и то-
та ли зу ју ћом пре тен зи јом, ис кљу че ни су дру ги ко ји, мо жда, у 
ре ли гиј ском, кул тур ном и ци ви ли за циј ском сми слу, та ко ђе, 
спа да ју у гло бал ни За пад.
Спла шња ва ње за пад ног три јум фа ли зма ко је до го ди ло у пр-

15 О то ме: Кне же вић Ми лош,МоћЗапада.НовастараЕвропа1, гла-
ва „Моћ за пад не хе мис фе ре“, по гла вље „Ва шинг тон ска ар хи тек ту ра 
Евро пе“, стр. 207-211, Ма ли Не мо, Пан че во 2005.

16 О то ме: Гар тон Ти мо ти Еш, Слободансвет.Америка,Европаиизне
нађујућабудућностЗапада, гла ва „Евро а тлан ти зам“, стр. 86-97, Са-
ми здат Б 92, Бе о град, 2006. Та ко ђе: Дра гић Пре драг Ки јук, Атлан
тократијакаојезуитскиидеал, Ри вел Ко, Бе о град, 2006.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.3/2012,год.VIIIvol.15 стр.3582

49

вој де це ни ји 21. ве ка, ука за ло је на об но ву мул ти по ла ри зма 
у ме ђу на род ним ре ла ци ја ма. Иако је у гло бал ним од но си ма 
као кул тур на до ми нант на оста ла за пад на, тј. аме рич ка forma
mentis, у ре ал ној свет ској ге о по ли ти ци за па жа се по ступ ни 
за вр ше так аме рич ке ере и на ста нак по ста ме рич ког све та.17

По сле де цен три ра ња, тј. рас ту ра ду ге и ко ло ни јал но 
ове шта ле евро цен трич но сти, те гу бит ка европ ске над мо ћи, 
у но вом исто риј ском ци клу су слич но се де ша ва и са аме-
ри ка но кра ти јом. По ка за ло се да ни је реч са мо о сла бље њу 
европ ске не го и аме рич ке мо ћи ко је ути че на ква ли тет јед но-
ве ков не евро а ме рич ке сим би о зе. Ти ме се по ста ви ло пи та ње 
бу ду ће суд би не аме рич ких стра те шких ин те ре са на Ста ром 
кон ти нен ту и вој ног и еко ном ског при су ства Аме ри ке ди љем 
Евро пе и на тзв. За пад ном Бал ка ну.

Прет ход ним уоча ва њи ма смо до спе ли до бар две ма ло 
за па же не а ите ка ко зна чај не гло бал не ре ла ци је ко је, уко ли ко 
се ува же, ду бо ко ре ла ти ви зу ју до са да шњи ве стер ни стич ки 
екс клу зи ви зам и мо но по ли зам.

9)РусијанаглобалномЗападу
Већ и на пр ви по мен Ру си је по ми шља се на оте ло вље ње 

европ ског и евро а зиј ског Ис то ка.18 Јер, Ру си ја ни је ис точ ни-
је са мо од За пад не Евро пе, не го је на ис то ку од би ло ка кве 
Евро пе, мно го стра но и у „це ли ни“ гле да но. Ода тле, при пр вој 
по ми сли на нај сна жни ји спо ља шњи кон траст мо дер ног (за-
пад ног?) европ ског иден ти те та, Ру си ја ни ка ко не мо же би ти 
на за па ду, ни ге о граф ски, ни ти ге о по ли тич ки, а по го то ву као 
кул тур но-ци ви ли за циј ски са сто јак За па да. Та ко се нај че шће 
ми сли ме ђу иде о ло зи ма и иде ал ло зи ма гло бал не су пре ма ци-
је „чи стог“ За па да.19

17 Ви де ти: За ка ри ја Фе рид, Постамерички свет, Хе ликс, Сме де ре во, 
2009.

18 О то ме: Кне же вић Ми лош, СрбијаиРусија.Савременегеоекономске
игеополитичкедилеме,  гла ва „Фан та зма де ру си фи ко ва не Евро а зи-
је“, стр. 39-43, Ин сти тут з апо ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009.

19 Шта о то ме ми сли ге о по ли ти чар и фи ло зоф про сто ра Алек сан дар 
Ду гин, ви де ти у: Ду гин Алек сан дар, Основигеополитике.Књига1.
ГеополитичкабудућностРусије, део „Ру си ја и про стор“, стр. 147-159, 
и „Прет ња За па да“, стр. 310-339, на ро чи то по гла вље „Два За па да“ 
стр. 319-322, Еко прес, Зре ња нин, 2004. Од истог ауто ра: Геополитика
постмодерне,Добановихимперија.Освртинагеополитику21.века, 
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Али, и Ру си ја има сво ја ме ри ла и раз ло ге, сва ка ко дру-
га чи је од Евро пе За па да. Пр во ме ри ло се до ти че за пад ног, 
тј. евро а ме рич ког так ма ца Ру си је. За пад ни „оста так Евро пе“ 
се, уоста лом, увек ти че Ру си је, јер Ру си ја на ис то ку до ти че 
Евро пу на за па ду. Ру си ја је евро а зиј ска зе мља ко ја пре те-
жним европ ским ка рак те ром чи ни дру ги, или по ве ли чи ни 
мо жда пр ви део европ ског коп на.20

Го ле ми азиј ски део Ру си је, нај ве ћи на пла не ти, ујед но је 
кул тур но од би јао и ре сурс но при вла чио „кла сич не Евро пља-
не“ из За пад не Евро пе.

Слич но европ ском ни по да шта ва њу у од би ја њу Бал ка на 
као не до вољ но европ ског под руч ја, та кав став гра дио се и у 
дис кри ми на тор но ста но ви ште пре ма Ру си ји. Твр ди ло се да 
Ру си ја уоп ште ни је европ ска зе мља, да ни чим не при па да За-
па ду и Евро пи, да је нај круп ни ја и без на де жна вр ста азиј ског 
Ори јен та. Ру ски ори јен та ли зам, до ду ше, ни је по и сто ве ћи ван 
са бал кан ским, али су из ве сне слич но сти уоча ва не и ис ти ца-
не. Са дру ге, срп ске и ру ске стра не уоче не слич но сти и срод-
но сти су ви со ко вред но ва не.21

При све му не би сме ло да се за бо ра ви да је Ру си ја 
европ ска, пра во слав на и хри шћан ска зе мља ко ја, за хва љу-
ју ћи исто риј ским окол но сти ма не на сил не ко ло ни за ци је, до-
пи ре до Ха ба ров ска и Вла ди во сто ка на нај да љем ис то ку. 
По сред ством Ру си је Евро па до ди ру је Ки ну и Ја пан. По сво-
јим бит ним ци ви ли за циј ским атри бу ти ма Ру си ја је са сто јак 
тран скон ти нен тал ног, евро а зиј ског и гло бал ног За па да. Зву-
чи не сва ки да шње и нео бич но, чак чуд но: Ру си ја на гло бал-
ном За па ду!?

гла ва „Пост мо дер на: За пад, Ис ток и Ру си ја“, стр. 27-32, Пре во ди лач-
ка ра ди о ни ца „Ро сић“ –„Ни ко ла Па шић“, Бе о град, 2009.

20 О то ме.: Кан тор Вла ди мир, Русија је европска земља. Мукотрпан
путкацивилизацији, XX век, Бе о град, 2001.

21  У том сми слу, ва жно је про ми шља ти ду ге и трај не ве зе Бал ка на и 
Ру си је у ди на мич ном европ ском кон тек сту. О то ме све до че збор ник 
РусијаиБалкан, уред ник Зо ран Ми ло ше вић, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2008. и те мат ски број ча со пи са Националниинте
рес, у це ли ни по све ћем срп ско/ру ској са рад њи и бал кан ској и европ-
ској пер спке ти ви, ви де ти: „Ру ска спољ на по ли ти ка и Ср би ја“, те ма 
бро ја, ча со пис Националниинтерес, бр. 1-2, 2009, стр. 1-353.
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10)ГлобалниЗапад 
–Америкасасавезницима

Од ред ни ца „гло бал но“ у са др жи по тен ци јал сфе рич не 
пот пу но сти, не ке вр сте све стра но рас по ре ђе ног За па да, на 
под јед на кој уда ље но сти од ва шинг тон ског сре ди шта. Гло-
бал ност, ме ђу тим, још увек ни је то тал ност јер је гло ба ли за-
ци ја ре ла ти ван про цес у ко ме Аме ри ка као ли дер те жи да 
у све му пред ња чи. Аме ри ка као пред вод ни ца има гло бал ну 
уло гу, гло ба ли зу је сво ју моћ,     

Уко ли ко је пре до ча ва њем раз у ме ва ња За па да као ге-
о по ли тич ке и та ла со крат ске сим би о зе Евро пе и Аме ри ке – 
Евро а ме ри ке – ак це нат ста вљен на јед нач ко уче шће у кон-
сти ту ци ји гло бал не за пад не над мо ћи, уто ли ко је у овој тач ки 
раз у ме ва ња ак це нат бит но по ме рен, чи ме је по ме ре на и ин-
тер пре та тив на по ен та. Су пер и ор на моћ, на и ме, ви ше не на-
ста њу је Евро пу, она је по тра жи ла бо ље ме сто и про ме ни ла 
адре су скра сив ши се у Аме ри ци. Гло бал ни За пад је, на овај 
на чин, оли чен у Аме ри ци.

Аме ри ка, до ду ше, до пу шта ре ми ни сцен ци је на по ре кло 
сте че не над мо ћи, али не до зво ља ва њи хо во ре ла ти ви зо ва ње 
и оспо ра ва ње. Кон цепт аме рич ког са ве зни штва прет по ста-
вља аме рич ку су пер и ор ност у по сло ви ма гло бал ног упра-
вља ња и до ми на ци је. Аме рич ки са ве зни ци као део сла би ји и 
не за шти ће ни ји део За па да пра те во љу ак ци је хе ге мо на и ко о-
пе ра тив но се рав на ју, у скла ду са соп стве ним мо гућ но сти ма 
и до зво ље ним пла сма ном ин те ре са.

До ско ра шњи ец вро цен три зам, а по том и уни ла те ра ли-
зам и аме ри ка но кра ти ја ука за ли су на мо гућ ност та ко об ли-
ко ва них гло бал них од но са у ко ји ма би евро а ме рич ка су пре-
ма ци ја би ла фик си ра на у не до глед ном вре ме ну.22 Га рант те 
над мо ћи ни су би ли са мо Аме ри ка и За пад на Евро па, тј. ЕУ, 
не го и њи хо ви по кул тур ном ли ку и тра ди ци ји дру га чи ји са-
ве зни ци, Тур ска, Ја пан, или Са у диј ска Ара би ја, на при мер.
Ти ме је илу стро ва на мо гућ ност да се као гло бал ни За пад у 
пој му ве ли ког оби ма, раз у ме кла сич ни за пад ни свет ко ме 

22 Фу ку ја ма Френ сис, Крајисторијеипоследњичовек, по себ но по гла-
вље „У цар ству сло бо де“, стр. 301-312,  ЦИД, По го ри ца – Ро ма нов, 
Ба ња Лу ка, Ба ња Лу ка, 2002.
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је при дру жен ко о пе ра тив ни и са ве знич ки ло јал ни оста так, 
без об зи ра на мо гу ћи ауто ри та ри зам и очи те ис точ не и ис-
точ њач ке кул тур не и ци ви ли за циј ске ко ре не. Аме ри ка ко ја 
пред во ди и „вла да све том“ том „остат ку“ да је атест за пад не 
при пад но сти.

11)ТоталниЗапад–ништаосимЗапада
При ви ле го ва на за пад на стра на све та већ у сво јој тран-

сфор ма ци ји од фи зич ке у со ци јал ну и по ли тич ку ге о гра фи ју, 
те ге о по ли ти ку са др жи по тен ци јал ну и ре ал ну прак су ап со-
лу ти зо ва ња. Та не ли ми ти ра на и не кон тро ли са на прак са од-
во ди у то та ли зо ва ње по ја ве и  пој ма За па да као јед но сти и је-
дин стве но сти што је, опет, ра зно стра но са гле да но, су прот но 
ствар но сти не у јед на че ног мно штва за пад них ука за ња.
На рав но да не по сто ји са мо је дан За пад, ни ти је за пад је ди на 
стра на све та. Али у ап со лу ти зо ва ној и то та ли зо ва ној ви зи ји 
За па да, иако по сто је, дру ге стра не су ма ње ва жне, та ко ре ћи 
за не мар љи ве. Па ра диг ма то тал ног За па да не за сни ва се са мо 
на уни вер зал ном то по су ве стер ни зма – за да но сти и за пад-
ња че ња - не го и на про за пад ном де тер ми ни са њу вре ме на, 
уре ђе њу ка лен да ра и тач ног вре мен ског по ло жа ја у са да-
шњо сти.

Као ло гич ка али не и ре ал по ли тич ка крај ња мо гућ ност 
раз у ме ва ња мно го стру ког пој ма За па да ука зу је се, да кле, 
ње го ва по јав но/пој мов на не га ци ја, тј. опо вр га ва ње да је осим 
За па да ишта у раз до бљу фун да мен тал не про ме не ви ше оста-
ло. Да чак у за ма шној за пре ми ни све та ви ше не де лу је ни 
WestandRest, не го са мо раз ли чи тим ин тен зи те ти ма и ве ли-
чи на ма сте пе но ва ни West.23

На по слет ку, у овој фор му ли пре о ста ја ња на кра ју про-
це са, ка да је остао са мо За пад као да ви ше ни је оста ло ни-
шта, а он да пре ма кон тра ин ди ко ва ном и апо ре тич ком кон-
тра сту, у три јум фал ној зо ри За па да као да већ ха ра ни че ан-
ски и шпен гле ров ски опа ки ви рус ње го вог су мра ка.

23 О то ме: Кне же вић Ми лош,МоћЗапада.НовастараЕвропа1, гла ва 
„Моћ за пад не хе мис фе ре“, стр. 201-211, Ма ли Не мо, Пан че во 2005.
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12)Постзападниепилог
Да ли За пад на при ча уоп ште има епи лог, или је неизен

дираној при чи За па да пред о дре ђен ве чи ти про лог? Има ли 
ика квог За па да по сле за па да? Има ли иче га по сле не че га што 
је уми шља ло да је баш све, а са да ни је спо соб но да схва ти 
про стор на и вре мен ска огра ни че ња об у хва та сво је це ло ви то-
сти? Ка ко ће, уоста лом, из ле да ти свет по сле за вр ше так епо хе 
евро а ме рич ке до ми на ци је?24

Из ло же но ста но ви ште ом ни по тент ног За па да је за пра-
во пре ва зи ђе но, јер је ма ло ча шњи за пад ни три јумф до вр шен, 
епо хал ни сла во лук је раз гра ђен, мул ти по лар но је де мон ти-
ран, не ма га ви ше. Ме сто је про ме ње но, ста рог ме ста ви ше 
не ма, про ме ни ло је лик, упра жње но је. „Кла сич ни“ За пад 
ма лак са ва у да ле ко се жној и ду бо кој кри зи. Свет пред во ђен 
и упра вљан За па дом за ба сао је у струк тур ну ге о е ко ном ску 
и ге о по ли тич ку кри зу из ко је, у овом ча су, не уме јер не зна 
ка ко да иза ђе.25

 Да ли је За пад не све сно већ окон чао сво ју ци ви ли за-
циј ску епо пе ју? На још увек мар љи вом и за ди ха ном За па ду 
је те шко за ми сли во та кво гло бал но ста ње у ко ме За пад не би 
по се до вао пла не тар ну су пре ма ци ју. Ве стер ни стич ку иде о ло-
ги ју, пла си ра ну у ра зним до ме ни ма све та жи во та, обе ле жа ва 
уоста лом трај на и там на пра нор ма, из ве сни по сту лат гло бал-
не над мо ћи ко ји не са мо да је не у пи тан у са да шњо сти, не го 
је и не спо ран и нео спо рив у бу дућ но сти. Мо же ли та кво уве-
ре ње у ве чи ту над моћ, упр кос све му, да оп ста не?

Из пре до че ног све то на зо ра веч ног об на вља ња за пад не 
над мо ћи ис хо ди да оно „по сле“ мо же да на и ђе по сле мно го-
че га, за пра во по сле све га, осим по сле са мог За па да. За пад на 
са мо и скљу че ност из вла сти те иде о ло ги је постизма и пости
рања, по ло мље но је огле да ло не мо ћи тог де ла гло ба ли за тор-
ског и гло ба ли зо ва ног све та да схва ти сва она не при јат на из-
не на ђе ња ко ја при ре ђу је не пре ди сти ни ра на исто ри ја на пу-
та њи ра за пад ње ња.26

24 Ви де ти: Ema ma nuel Todd, PoslijeImperije.Esejorazgradnjiameričkog
sistema, Sa ra je vo, 2004.

25 Оте Макс, Сломдолази.Новасветскаекономскакризаиштависада
можетедаучините, Ро ма нов, Ба ња Лу ка – Бард-фин, Бе о град, 2009.

26 Ви де ти: Ко кер Кри сто фер, СумракЗапада, гла ва „Ак си о ми су мра ка“, 
стр. 215-222, До си је, Бе о град, 2006.
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Ода тле и на из глед ка та стро фич ко пи та ње шта ће се до-
га ђа ти са За па дом у са да шњим об ли ци ма ис по ља ва ња то ком 
и при кра ју раз до бља за не мо ћа ва ња и сло ма? Мо же ли би ти 
ЗападапослеЗапада, и ка да не ста не За пад у до са да шњим по-
зна тим об ли ци ма?

IIГдесемешкољиСрбија?

2.Географскифатализамteraemillitiaris
Ме ња ње гра ни ца и си лу е та др жа ва, оку пља ња и де о-

бе бал кан ских на ро да ис хо ди ли су из ми ле ни јум ске им пе ри-
јал не ди на ми ке. Раз гра ни че ња и огра ни че ња на ро да и др жа-
ва на Бал ка ну рет ко ка да су би ла ми ро љу би ва и до го вор на, 
су прот но то ме, нај че шће су се ис по ља ва ла кроз не пре кид не 
кон фрон та ци је и су ко бе, сим бо ли шу ћи не по слу шност и не-
по кор ност, бу не и ра то ве. Оту да се Бал кан, са до вољ но за-
стра шу ју ћим раз ло гом, на зи вао teraemillitiaris.

Под вр ста мар ци јал ног од ре ђе ња бал кан ског про сто ра у 
це ли ни ука зи ва ла је на ње гов не сми ље ни, про ла зни и про-
ход ни ка рак тер, об ли ко ван на нај бли жем и нај кра ћем кон-
ти нен тал ном прав цу ка Ази ји. За то су се, још од рим ских 
вре ме на, бал кан ски ко ри до ри на зи ва ли via millitiaris. На 
исто риј ску не сре ћу, ве ћи на рат них про ход ни ца про ла зи ла је 
кроз Ср би ју и срп ске про сто ре. Ода тле се у ин ди ви ду ал ним 
и ко лек тив ној све сти о опа сном ме сту по сто ја ња то ме сто до-
жи вља ва ло као мит ско и суд бо но сно. Усуд по ло жа ја и ме ста 
у про сто ру, ње го ва пла стич ност и гру би ре љеф, се да лач ка и 
аутох то на ис трај ност оп стан ка, али и ми гра ци о ни и ало хот-
ни ре ла ти ви зам се о ба, у ве ли кој ме ри су ути ца ли на кул тур-
ни и по ли тич ки мен та ли тет на ро да.27

Ге о граф ски де тер ми ни зам на ци о нал ног жи во та у раз-
до бљи ма ка та стро фа и тра ге ди ја пре о бра жа вао се у ге о-
граф ски фа та ли зам.28 Про мен љи ви по ло жај жи во та на ро да у 

27 Ви де ти: Га чев Ге ор гиј, Менталитетинародасвета, гла ва „Бал кан-
ски Ко смо-Пси хо-Ло гос“, стр. 318-327, Ло гос – Слу жбе ни гла сник, 
Бе о град, 2011.

28 О схва та њи ма ге о граф ског де тер ми ни зма и ка рак те ра про сто ра, ви-
де ти Сте пић Ми ло мир, „По и ма ње про сто ра у вре ме ну ге о по ли тич ке 
тран зи ци је“, по себ но гла ва „Од ге о граф ског де тер ми ни зма до ин де-
тер ми ни зма“, стр. 97-100, чла нак у збор ни ку Променаобразацами
шљења у раздобљутранзиције, уред ник Ми лош Кне же вић, ДКСГ, 
Бе о град, 2011.
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бе жа ни ји и ра се ја њу ква ли фи ко ва но је као не ка вр ста ге о-
по ли тич ке ане ку ме не, не по де сно и не на ста њи во ме сто, али 
не због не по год но сти фи зич ке ге о гра фи је не го због ра зор не 
по ли ти ке спо ља шњих чли ни ла ца ко ји су тај про стор на сто-
ја ли да „ди зај ни ра ју“ и „ци ви ли зу ју“ по сво ће фу, то јест са-
мо во љи.

По ло жај у про сто ру и ме сто зби ва ња као да су над ма-
ши ва ли ка па ци те те бал кан ских на ро да да са мо у пра вља ју 
со бом и ме ђу соб но на ми ран на чин раз гра ни че про сто ре и 
уре де вла сти те др жа ве. Бал кан као да ни ка да ни је при па дао 
Бал кан ци ма у пу ној сво ји ни. Кон ти нен тал на ин фе ри ор ност 
бал кан ских на ро да из вре ме на ду гих им пе ри јал них оку па-
ци ја ни у овом ча су ни је у пот пу но сти пре вла да на, са мо је 
до би ла друк чи је, то бо же пост мо дер не об ли ке. 

3.Кућана„Царскомдруму“

Ср би су ве ко ви ма уна зад, сво јом во љом или не вољ но, 
би ли уче сни ци и са у че сни ци, све до ци и тр пи о ци су ко ба чи-
ји ин те ре си и мо ти ви ни су ис хо ди ли из њи хо вог ет но на ци о-
нал ног и по ли тич ког ха би ту са. Ко ре ни бал кан ских су ко ба, у 
ко ји ма су Ср би пре че сто би ли слу чај не или на мер не жр тве, 
се за ли су из про сто ра европ ских ме га им пе ри ја ла них аспи-
ра ци ја. Бал кан је био не стаблни ли ми на ла ни про стор из у кр-
шта них уну тра шњих и спо ља шњих ши ре ња.

За у ста вив ши се и рас про стрв ши се на кра ји шком тлу 
Бал ка на, древ ни пре ци да на шњих Ср ба ни су ни слу ти ли са 
ко јим ће се све не во ља ма да се су о ча ва ју њи хо ви по том ци од 
тре на до спе ћа до на ших да на. Ве ко ви ма је из о ста јао ути сак 
си гур не и кон фор не те ри то ри ја ли за ци је срп ског ет но на ци о-
нал ног ко руп са, чи ји про стор је не са мо иде о ло шки и цр кве-
но-ре ли гиј ски оспо ра ван не го и кул тур но-ци ви ли за циј ски 
ин фе ри о ри зо ван за рад оства ре ња дру гих и дру га чи јих, ок-
ци ден тал них и ори јен тал них мо де ла жи вље ња. Ср би ја, Ср-
би, срп ски и ју жно сло вен ски пр стор ко ји је укљу чи вао и дру-
ге на ро де при ка зиб ва ни су као орејн тал ци и Ази ја ти, чуд на 
сло вен со/тур ска сме ша, пра во сла вља и ази ја зи зма. Та ко је 
ко ло ни јал ним пу то пи сци ма и „ви зи та то ри ма“ би ло нај лак ше 
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да, уз по ме ша но чу ђе ње и од врат ност, опи шу жи те ље овог 
тла.29

Про стор на осе тљи вост и ра зно стра но оспо ра ва ње ет-
но на ци о нал них пре ди ка та и „сво јин ских пра ва“ срп ских те-
ри то ри ја јед но је од трај них обе леж ја ов да шње на ци о нал не 
про шло сти. Ср би су се, сто га, нај ве ћи део сво је сред ње ве ков-
не и но во ве ков не исто ри је бо ри ли за оп ста нак на ме сту соп-
стве ног (з)би ва ња, а бар по ла ми ле ни ју ма та бор ба је има ла 
об лик на род ног осло бо ђе ња од вла сти оку па тор ских им пе-
ри ја.30

Оту да се у но ви јем вре ме ну – по след ња два ве ка по-
себ но – фор ми ра ла свест о не згод ном, та ко ре ћи не по вољ ном 
ме сту оства ре ња срп ске др жав но сти у европ ским окви ри ма. 
Не по вољ ност про сто ра об но вље ног одр жа вље ња ис ка за ла се 
у ме та фо ри не при лич ног ме ста уте ме ље ња и са зда ња др жав-
не ку ће. То ме сто је, са до вољ но ва жном али и тра гич ном 
пот кре пом, озна че но као „цар ски друм“.

Уко ли ко је ме та фо ра „ку ће на цар ском дру му“ и да ље 
са знај но ва лид на, за пи тај мо се да ли се ге о по ли тич ки де фи-
ни са на „цар ска џа да“ игде укр шта са „на шим евро а тлант-
ским пу тем“, или, дру гим ре чи ма ис ка за но: „бе зал тер на тив-
ном тра сом евро ин те гра ци ја“? Нај зад, да ли је ко ри дор ски 
ка рак тер са вре ме не Ср би је, у ства ри, са здан на тлу ко је је, 
охра бру ју ће или без на де жно, са о бра ћај но па у гло ба ли за циј-
ском сми слу, ви ше ни је са мо срп ско?  

4.Разниприступисличном 
илиистомпростору

Из ре че ног је ви дљи во да се Ср би на ла зе на ши ро ко 
рас про стр том и ра за су том ет но на ци о нал ном про сто ру ко ји 
је исто вре ме но озна чен - ка ко ка да и ка ко од ко га - на ви ше 

29 Та кав, пре те жан и кли ше и ран и има го ло шки при ступ илу стру ју на-
ла зи Са ње Ла за ре вић Ра дак у књи зи НагранциамаОријента.Пред
ставе о Србији у енглеским и америчким путописима између два
светскарата, гла ва „Кон стру и са ње де те та: ге о сим бо лич ка ин фан-
ти ла за ци ја Ср би је у пу то пи сном дис кур су“, стр. 49-75, Ма ли Не мо, 
Пан че во, 2011.

30 О то ме ин спи ра тив но пи ше исто ри чар Ми ло рад Ек ме чић, иде ти: 
Дугокретањеизмеђуклањаиорања.ИсторијаСрбауНовомвеку
(14921992), Евро-Ђун ти, Бе о град, 2010. Та ко ђе: Ди ми три је Ђор ђе-
вић, Националнереволуцијебалканскиханрода18041914,Слу жбе ни 
лист СРЈ, Бе о град, 1995.
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на чи на и са ви ше име на. У сва ко днев ном ре ги о нал ном оп-
ште њу тај про стор се под ра зу ме ва као на кар ти ви дљи ва и 
ма ње-ви ше ја сна ге о ло шка и фи зич ка ге о граф ска да тост, али 
му се нај че шће у про стор ном и те ри то ри јал ном под ра зу ме-
ва њу не при да ју иста исто риј ска, кул тур на, ре ли гиј ска и по-
ли тич ка, тј. ге о по ли тич ка зна че ња.31 

Ти ме што је тра ди ци о нал но ра зно и мен, или де тра ди-
ра ју ће ра зи ме но ван и пре и ме но ван, срп ски ет но на ци о нал ни 
про стор као та кав још увек ни је ни пре ва зи ђен ни ти уки нут. 
Мо жда се ре ђе по ми ње, али ти ме што се за не ма ру је и пре-
ћут ку је сва ка ко ни је по ни штен као ем приј ска, де мо граф ска 
и ге о граф ска по ја ва.

Ср би ја је не сум њи во на Бал ка ну, као што су са вре ме ни 
Ср би бал кан ски на род, то ни ко ра зу ман не спо ри. Али, где је 
Ба ла кан и да ли је под ра зу ме ва ни про стор Бал ка на уса гла-
ше но име но ван и је дин стве но схва тан? Да ли је Бал кан са мо 
Бал кан, и ни шта ма ње и ни шта ви ше? По сто је ли и дру ге 
мо гућ но сти те ри то ри јал ног ло ци ра ња, мар ки ра ња и ли ми-
три а ња тог, ре ци мо: ме ђу мор ског, ју го и сточ ног и европ ског 
по лу о стр ва кон ти нен тал не ма се Евро а зи је?

Већ при са мом на бра ја њу еле ме на та пр вог и бо га ти јег 
од ре ђе ња про стор ног сме шта ја Бал ка на, ре кло би се да има. 
Јер, као што је по јам За па да умно го стру чен у ши ро ком ра-
спо ну раз у ме ва ња хро но топ ског по ло жа ја, исто та ко и фо ку-
си ра ни про стор Бал ка на пру жа мно штво не бал кан ских, про-
тив бал кан ских и тран сбал кан ских мо гућ но сти раз у ме ва ња.

Мно го стру ка по ја ва и по и ма ње Бал ка на је, за пра во, 
про тив реч ни је од по ја ве и по и ма ња За па да. Шта ви ше, упра-
во Бал кан у све сти За пад ња ка оли ча ва крај ње за мр ше ни 
чвор су прот но сти жи во та на не ве ли ком су сед ном про сто ру. 
Ода тле ис тра жи ва ње бал кан ског про бле ма на ли ку је на ра-
сли та ње чвр сто учво ре них пред ра су да, злу ра дих гре ша ка и 
за блу да европ ског мње ња о јед ном де лу Ста рог кон ти нен та.

Оп ште ука за ње по ја ве Бал ка на мо же се до ве сти, или је 
већ до ве де но у пој мов ну ре ла ци ју са дру гим про стор ним од-
ре ђе њи ма као што су: ме ђу мор ски про стор (ин тер ма ри јум), 

31 Не су мљи во нај ве ћи и не за ста рив до при нос ге о граф ском и ан тро по-
ге о граф ском од ре ђе њу бал кан ског ме ста оби та ва ња срп ског на ро да 
дао је  у свом ре спек тив ном де лу Јо ван Цви јић. Ви де ти: Цви јић Јо-
ван, Балканскополуострво, Бе о град,
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Ју го и сточ на Евро па, Бал кан ско по лу о стр во и европ ски Бли-
ски Ис ток (не ка да шња Европ ска Тур ска). У ко ло кви јал ној и 
те о риј ској упо тре би на ве де на од ре ђе ња мо гу би ти па ра лел-
на, ком пле мен тар на и ал тер нтив на, од но сно екс лу зив на. Те-
о риј ска упо тре ба раз ли чи тих од ред ни ца Бал ка на за ви си од 
хер ме не у тич ког при сту па и кон тек ста, јер сва ка од ред ни ца, 
по је ди нач но гле да но, пру жа до вољ но раз ло га и оправ да ња 
вла сти тог по сто ја ња.

Раз ли чи та име на ов да шњег  про сто ра не ука зу ју са мо 
на ге о граф ску по ли се ми ју не го и на ра спо не ге о по ли тич ке 
мо ћи. Пре ма по зна тим исто риј ским све до чан стви ма По лу о-
стр во је до са да но си ло ви ше уза стоп них али, исто вре ме но и 
раз ли чи тих име на. На бро ја ће мо их: Хемус,ИлирскоТрачко
полуострво,Грчкополуострво,КонтиенталнаГрчка,Рим
ско полуострво, Источноримско полуострво, Византијско
полуострво, Грчкотурско полуострвко, Турско полуостр
во, тј.ЕвропскаТурска,ЕвропскиОријент, а за тим иЕмско
полуострво, Балкан,Балканско полуострво, Јужноисточно
полустрво,ЈугоисточнаЕвропа,Југоисток и БлискиБлиски
Исток 32 На зив Балканскополуострво ко ри сти се од 1808. го-
ди не.33

32 Је дан од бар до ва европ ске, бал кан ске и срп ске ге о гра фи је Јо ван Цви-
јић по ста рао се да раз мо три про блем не у те ме ље но сти раз ли чи тих 
име на Бал кан ског по лу о стр ва и су ге ри ше ода бир ге о граф ски ко рект-
ног на зи ва. Цви јић се опре де лио за име Балканскополуострво, ма да 
је раз ми шљао и о мо гућ но сти на зи ва Динарскополуострво и Јужно
словенскополуострво. За ни мљи во је да је од би јао име но ва ња са мо 
на осно ву стра не све та или оро граф ске де мар ка ци је. Де се так од два-
де се так го ре на ве де них на зи ва на бро ја но је пре ма ње го вом при ка зу 
ста ња ли те ра ту ре о нај че шћим на зи ви ма Бал ка на. Ви де ти: Цви јић 
Јо ван, „Ра зна име на Бал кан ског по лу о стр ва“, стр. 129-132, Са бра на 
де ла, књи га Говориичланци, СА НУ, Књи же ве не но ви не, За вод за уџ-
бе ни ке, Бе о град, 1989.

33 Од два де се так на ве де них на зи ва По лу о стр ва ве ћи на од ред ни ца из 
ста рог и сред њег ве ка из ве де на је из им пе ри јал не, тј. др жав не сво ји не 
про сто ра, или ен тич ке пре ва ге ста нов ни ка про сто ра. Пр во од ре ђе ње 
Хемус или Хелм (Ем) ти че се оро ни ма, тј. име на пла ни не, као и ка-
сни јих ва ри ја ци ја на зи ва Балкан–Балканскополуострво. Оста ла од-
ре ђе ња су про стор но/стра нич на, тј. ге о граф ска, Оријент,Југоисток,
БликсиБлискиИсток и сл. Као при мер рет ке упо тре бе илир ско-трач-
ког на зи ва мо же се на ве сти књи га Бе ња ми на Ка ла ја, Историјасрп
скогнарода, по гла вље „Ста ње илир ско-трач ког по лу о стр ва за вре ме 
до се ље ња срп ског на ро да“, стр. 1-10, Чи го ја штам па, Бе о град, 2010.
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Пре до че на збу њу ју ћа по ли се ми ја у ко ју се, уз гред ре-
че но, укла па и но ви збу њи ви по јам „За пад ни Бал кан“, ти че 
се исто риј ских при ли ка у ко ји ма ак ту ел на моћ на сто ја ла и 
спо ра дич но успе ва ла да на мет не соп стве но раз у ме ва ње про-
сто ра на ко ме се ко ре ни, деј ству је и ко ји цр пи. То раз у ме ва ње 
у го то вом об ли ку, ко је до ла зи од ја чег и над моћ ни јег, обич-
но те жи да по тре тра ди ци о нал на те ри то ри јал на од ре ђе ња у 
исто риј ски увре же ној све сти на ро да. Ода тле је по треб но пре-
до чи ти нај зна чај ни је но ми нал не ва ри ја ци је бал кан ског про-
сто ра, са свим слич но сти ма и раз ли ка ма на ко је ра зни на зи ви 
упу ћу ју.

1)Међуморскипростор
Ма да ве ћи на Бал ка на ца не чу је до бо ва ње мор ских та-

ла са ни ти осе ћа ми рис мо ра, Бал кан је ме ђу мор је на кон ти-
нен ту ко ји је, та ко ђе, ме ђу мор ски про стор. Зар је по треб но 
на ро чи то пот се ћа ње да је Евро па коп но из ме ђу мно гих мо ра 
и два оке а на! Евро па је, за пра во, ко ли ко сте шње на то ли ко 
пло вид бе но ра ши ре на и рас ко мо ће на мо ри ма.

Уко ли ко је ма ла Евро па по лу о стр во ве ли ке Ази је, Бал-
кан је по лу о стр во Евро пе. Уко ли ко је Евро па суб кон ти нент 
Ази је, Бал кан је суб кон ти нент Евро пе. Ка ко год и ма ко ли ко 
Евро пља ни и Бал кан ци не сви кли на по лу о стрв ски про стор-
ни об лик ме ста би ва ња, и Бал кан и Евро па су, сва ка ко, по лу-
о стр ва. Ипак, Бал кан као ма њи при па дак Евро пе ви ше из ра-
жа ва по лу о стрв ски ка рак тер соп стве ног про сто ра од Евро пе 
ко ја је са свим за бо ра ви ла да је и она по лу о стр во.

Коп не на при ро да ин тер ма ри јум ског про сто ра за ви си од 
ње го ве мор фо ме три је, фор ми ре ље фа и дру гих ге о граф ских 
и кли мат ских чи ни ла ца. За пад не гра ни це ин тер ма ри ју ма од-
ре ђу је су срет ја дран ског за ли ва Ме ди те ра на, и пла нин ских 
ве на ца Ди на ри да. На ју гу бал кан ско коп но ду бо ко ура ња у 
Егеј ско мо ре, док се уским Мра мор ним мо рем и мо ре у зи ма 
Бос фо ром и Дар да не ли ма оиви ча ва Евро пу са Ази јом, и спа ја 
Цр ним Мо рем на ис то ку. Раз ли чи ти де ло ви бал кан ског ин-
тер ма ри јум ског коп на ра зно ли ко су спо је ни и одво је ни гра-
нич ним мо ри ма.

Нај про бле ма тич ни ја гра ни ца ју го и сточ ног евро-бал-
кан ског ин тер ма ри ју ма је она ко ја, за пра во, ни је ге о граф ски 
стрикт на, а то је коп не на гра ни ца на се ве ру. Као и у дру гим 



МилошКнежевић СРБИЈАИ„ЗАПАДНИБАЛКАН“

60

се ман тич ким и ге о граф ским озна ка ма фо ку си ра ног бал кан-
ског про сто ра, и у слу ча ју (бал кан ског) ин тер ма ри ју ма коп-
не на гра ни ца на се ве ру оста је из ван ге о граф ских и по ли тич-
ких кон вен ци ја, што зна чи да је тра ди ци о нал но из ло же на не 
са мо раз ли чи тим не го и са свим су прот ним ту ма че њи ма. 

Јед на од нај у па дљи ви јих мо гућ но сти, ко јој се ина че нај-
че шће и при бе га ва, од но си се на про на ла же ње нај се вер ни јих 
мор ских та ча ка на за пад ном и ис точ ном углу ин тер ма ри јум-
ског коп не ног тра пе за. Мо же се ре ћи да је то коп не на ли ни ја 
по ву че на од нај се вер ни је и нај за пад ни је тач ке Ја дран ског мо-
ра у дну Тр шћан ског за ли ва у бли зи ни Ве не ци је, до слич но 
од ре ђе не, уву че не тач ке у ру ском гра ду Оде си на цр но мор-
ској оба ли. Уко ли ко се па жљи во по ву че пра ва ли ни ја из ме ђу 
Тр ста и Ве не ци је на за па ду и Оде се на ис то ку, све „ис под“ 
или ју жни је од те пра ве ли ни је обе ле жи ће бал кан ски ин тер-
ма ри јум. Али, да би се без пер цеп тив не гре шке ра за знао и 
од ре дио ме ђу мор ски про стор По лу о стр ва нај круп ни је си лу-
е те, у ма пи ра ни Бал кан је по треб но мо три ти са тра га лач ким 
пре ду бе ђе њем. 

2)ЈугоисточнаЕвропа
Иако се, упо ре до са дру гим име ни ма за Бал кан, по вре-

ме но ко ри сти и на зив Југоисточна Европа, тај на зив ни је 
са мо ге о граф ски ре ла ци он не го и, ге о по ли тич ки са гле да но, 
ду бо ко ре ла ти ван. Јер ре ла ци ја од ре ђе ног сре ди шта, тј. цен-
тра Евро пе - у про стор ном об ли ку тзв. Цен трал не Евро пе – и 
ње ног ју го и сточ ног пру жа ња ка пе ри фе ри ји, за ви си од ува-
жа ва ња по сто ја ња би ло ка квог, а на ро чи то ге о по ли тич ког 
европ ског сре ди шта.

Ју го и сточ на стра на све та, као од нос и смер од сре ди-
шта ка пе ри фе ри ји, усло вље на је кон сти ту ци јом цен тра и 
по ло жа јем ју го и сточ не пе ри фе ри је. Да ли ће од ред ни ца ју го-
и сточ ног сме ра и по ло жа ја да над кри ли тра ди ци о нал не од-
ред ни це по лу о стр ва из исто риј ских вре ме на за ви си од си ле 
ко ја та кво од ре ђе ње на ме ће. Ју го и сточ на Евро па по сто ји са-
мо ако се гле да из мор фо ме триј ског и ге о по ли тич ког сре ди-
шта. Уко ли ко је то сре ди ште по ме ре но, сла бо или га не ма, 
не ма ни та ко за ми шље не Ју го и сточ не Евро пе.
За то се на ма три ци ди ја лек ти ке европ ске мо ћи у кон крет ној 
упо тре би пре пли ћу бал кан ско и ју го и стич но од ре ђе ње по лу-
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о стр ва. За Нем це из вре ме на Тре ћег Рај ха Бал кан је по стао 
Ју го и сток, у ме ри и скла ду са осва јач ким пла но ви ма на ци-
стич ке до ми на ци је и гер ман ске хе ге мо ни је у по ду нав ском и 
под по ду нав ском не мач ком „пред њем про сто ру“.34

Као исто риј ска, ге о граф ска и ге о по ли тич ка од ред ни ца 
Ју го и сток је у но ви јем вре ме ну прет прео од ре ђе не из ме не. 
Мо гу ћа је, на и ме, двој на упо тре ба ју го и сточ ног од ре ђе ња: 
пр ва из па ноп ти ку ма Европ ске уни је и дру га, из ви зу ре Не-
мач ке као нај сна жни је чла ни це ЕУ. У оба слу ча ја нај ва жни-
ја про ме на са др жа на је у де суп стан ци ја ли зо ва њу про сто ра у 
ком по нен та ма по ло жа ја и ме ста, те прав ца и сме ра пру жа ња. 
Ју го и сточ ни пра вац из гу био је ве ли ко пр во сло во, ви ше ни је 
Ју го и сток, већ са мо ју го и сточ ни по ло жај или смер, све јед но. 
Оно што се у про ме ње ном од ре ђе њу ни је про ме ни ло је сте 
ме сто ода кле се се ве ра гле да на бал кан ски југ /тј. ју го и сток), 
а то је опет је дан, или два сре ди шта европ ске мо ћи – Бер лин 
и Бри сел - ко ја се на ла зе на про сто ру не ка да шње, са да већ 
де но ми на ли зо ва не Цен трал не Евро пе.35

Ју го и сточ но од ре ђе ње бал кан ског про сто ра не тр пи, 
ме ђу тим, са мо убе дљи ве ге о граф ске не го и оправ да не ге о-
по ли тич ке при го во ре. Ако пул си ра ње ге о по ли тич ке мо ћи 
омо гу ћу је за сни ва ње, тј. суп стан ци ја ли зо ва ње стра на све та и 
пра ва ца и сме ро ва пру жа ња, све до ни воа при сво је них и пре-
и ме но ва них обла сти и под руч ја, он да ни ге о гра фи ја не оста-
је иму на на друк чи ја са гле да ва ња кон ти нен тал них про сто ра. 
Јер, ју го и сточ ни про стор, то јест Ју го и сток ни је за све окол не 
си ле на ју го и сточ ном прав цу и по ло жа ју. На ко јој стра ни, на 
ком прав цу и у ка квом по ло жа ју је, на при мер „ју го и сточ ни“ 
Бал кан за апе нин ску Ита ли ју, ана дол ску Тур ску или го ле му 
Ру си ју?  

34 О то ме: Ри сто вић Ми лан, НемачкиновипоредакиЈугоисточнаЕвро
па. 1940/411944/5.Планови о будућности и пракса, Слу жбе ни гла-
сник, Бе о град, 2005.

35 Упра во из та квог сре ди шњег ком плек са мо ћи, а не са мо из ад ми ни-
стра тив но цен три ра ног по ло жа ја, бал кан ске зе мље по сма тра је дан од 
ис так ну тих ак те ра евро ин те гра ци ја Ер хард Бу сек. Бу сек у об но вље-
ној тер ми но ло ги ји са гле да ва и про це њу је шан се за при јем у ЕУ зе ма-
ља „ју го и сточ ног ре ги о на“. Ви де ти Бу сек Ер хард, Отворенакапија
каИстоку–великашансазаЕвропу, гла ва „Ко ће пр во кроз ка пи-
ју Еевро пе“, по гла вље „Пр во Ју го и сток“, стр. 69-72, Клио, Бе о град, 
2007.
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Од ред ни ца Ју го и сточ на Евро па је „ју го и сточ ним“ на-
ро ди ма, на ци ја ма и др жа ва ма ука зи ва ла на њи хов пе ри фер-
ни по ло жај у од но су на фор ма тив не цен тре мо ћи. Оно што је 
за Не мач ку би ло на Ју го и сто ку ни је би ло за бал кан ске па ни 
за срп ски на род. Бал кан ске др жа ве, на рав но, ни су са ме се би 
ју го и сточ не, ма да, као и сви оста ли, мо гу из вла сти тих сре-
ди шта да од ре де ло кал не ју го и сточ не прав це и по ло жа је. Као 
што је ре че но, ни из дру гих сре ди шта мо ћи по лу о стр во се 
на ука зу је као ју го и сточ но не го као за пад но, се ве ро за пад но, 
ју го за пад но, итд.

3)Балканскополуострво
Пр во ме ша ње пој мо ва и кар то граф ских адре са ме ста 

до га ђа се упра во са нај слич ни јим на зи ви ма: Балканскопо
луострво и Балкан. Са мо на пр ви по глед, Бал кан је про стор-
на осно ви ца, или ис точ ни пла нин ски то пос но ми на ли зо ва ња 
из ко јег је, по јав но и пој мов но из ра сло Бал кан ско по лу стр во. 
Уко ли ко би се чак и при хва тио као ме ро да ван по јам и Запад
ниБалкан би, та ко ђе, био на Бал кан ском по лу о стр ву.

По треб но је, ме ђу тим, ука за ти да ге о граф Јо ван Цви-
јић у свом опу су не опе ри ше са пој мом „за пад ни Бал кан“ у 
есен ци јал ном сми слу. У ње го вом ге о граф ском, ет но ло шком 
и ан тро по ге о граф ском фо ку су су сре ди шне од ред ни це „цен-
трал на област“ и „те ри то риј ла но је згро“. Он их ана ли зи ра 
са ста но ви шта мо гућ но сти ства ра ња ве ли ке и ја ке др жа ве. 
Цви јић је у том по гле ду из ри чит: „Ако има на Бал кан ском 
по лу о стр ву обла сти ко ја би мо гла по слу жи ти као ге о граф ско 
је згро или по ли тич ки цен тар ства ра ња ве ли ке др жа ве, на ро-
чи то сре ди шних и за пад них де ло ва, она се мо ра на ла зи ти на 
овом цен трал ном по ја су и дуж мо рав ско-вар дар ске ко му ни-
ка ци је. Та ква област мо ра има ти ове осо би не: 1) уко ли ко је 
мо гућ но сре ди шни по ло жај пре ма свим де ло ви ма По лу о стр-
ва; 2) мо ра има ти ла ке ко му ни ка ци је у свим прав ци ма, бо ље 
но ико ја дру га, осо би то мо ра има ти нај кра ће и нај бо ље ве зе 
са два глав на и ко му ни ка тив на мо ра, са Ја дран ским и Је геј-
ским; 3) не сме би ти при род но си ро ма шна. Са тог гле ди шта 
вре ди ис пи та ти цен трал ни по јас од Бе о гра да до Со лу на.“36

36 Ви де ти: Цви јић Јо ван, Говориичланци, гла ва „Цен трал на област и 
бал кан ско те ри то ри јал но је згро“, стр. 133-134, На пре дак, Бе о град, 
1921.
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Бал кан ски коп не ни ин тер ма ри јум ни је то ли ко из ло жен 
ути ца ју окру жу ју ћих мо ра. Не пре глед на ши ри на се вер не 
коп не не осно ви це Бал кан ског по лу о стр ва је у тој ме ри ве ли-
ка да ни не под се ћа на по лу о стрв ску си лу е ту. Ко је ика да на 
ду гач кој ли ни ји те осно ви це по ми шљао да ту по чи ње ика кво 
по лу стр во, а по го то ву Бал кан ско?

За пад ни Евро пља ни ни ка да не го во ре да су по лу о стр-
вља ни, јер би ти ме при зна ли при па да ју ћу сли ве ност са Ази-
јом. И ка да би им се на ту ви дљи ву а ипак скри ве ну ге о граф-
ску чи ње ни цу ука за ло, ма ло је ве ро ват но да би би ли убе ђе ни 
у вла сти ти евро а зиј ски по ло жај. Евро пља ни на За па ду, на и-
ме, не ми сле да на би ло ко ји на чин при па да ју Ази ји. Су прот-
но За пад но е вро пља ни ма, ни при мор ски ни кон ти нен тал ни 
Бал кан ци не по ри чу чи ње ни цу по лу о стрв ске при пад но сти 
Евро пи, а по не ки сма тра ју да Бал кан ско по лу стр во из ве сним 
свој стви ма, па чак и те ри то ри јал но као мо ре у зом пре ки ну ти 
про ду же так, ипак при па да и Ази ји. Сна же њу та квог ути ска 
иду у на ру ку и од бој не и пот це њи вач ке за пад не ква ли фи ка-
ци је По лу о стр ва као сво је вр сног европ ског или евро а зиј ског 
Ори јен та.   

Ка ко год, али на по слет ку ипак јед но став но: по лу о стр ва 
окру жу ју мо ра, по лу о стр ва су ме ђу мор ска коп на. У ин тер ма-
ри јум ској при ро ди по лу о стр ва коп не ни еле ме нат мо же би ти 
ви ше или ма ње из ло жен ути ца ју во де ног окру же ња. Уска а 
ду гач ка по лу о стр ва, на и ме, мо гу би ти ве о ма бли ско упу ће на 
на окру жу ју ћа мо ра, или се, пак до га ђа су прот но, да су ши-
ро ком коп не ном осно ви цом, ма сив но шћу ра спо на и ви со ким 
пла нин ским вен ци ма не ка по лу о стр ва за шти ће на и пре гра-
ђе на, одво је на па и изо ло ва на од мор ских ути ца ја. Бал кан је 
упра во та кво по лу о стр во. Ко ли ко год је про ход но у основ ном 
прав цу се вер-југ, по преч но не ма до вољ но пу те ва, а ја дран ска 
и цр но мор ска оба ла ни су до вољ но атрак тив не.

Нај зад, ка ква је раз ли ка у зна че њу Бал кан ског по лу о-
стр ва и Бал ка на, са иза бра ног по лу о стрв ског ста но ви шта? 
Шта је то Бал кан ско по лу о стр во што ни је Бал кан; шта има 
Бал кан ско по лу стр во а не ма Бал кан? Да ли је то ве ли чи на 
и по вр ши на, или ка рак тер тла, од нос рав ни ца и пла нин ских 
ве на ца, коп не на или обал ска си лу е та?

Да је Бал кан ипак по лу о стр во и то Бал кан ско мо жда су 
све сни ји они жи те љи Бал ка на ко ји по со по ља шњим обо ди-
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ма на ста њу ју ње го ве мор ске оба ле. Они дру ги, из коп не них 
ду би на, ко ји ни ка да ни су ви де ли мо ре, сва ка ко не ма ју осе ћај 
да су на по лу о стр ву. Али, је су ли ја дран ске, јон ске, егеј ске и 
цр но мор ске оба ле Бал ка на пре суд не за ње гов по лу о стрв ски 
ка рак тер, или у фор ми ра њу тог ка рак те ра уче ству је и се вер-
на, тј. сред ње е вроп ска осно ви ца?

Бал кан ско по лу о стр во има по ме ре не (бал кан ске) гра ни-
це; оно об у хва та зна чај ни је ко ли чи не алп ског, сред ње е вроп-
ског (па нон ског) и кар пат ског про сто ра ко је из ми че Бал ка ну. 
Шта ви ше, за ма шним об у хва том Бал кан ског по лу о стр ва на 
се вер ној тра пе зној осно ви ци су укљу че ни и де ло ви зе ма ља 
по пут Сло ве ни је, Ма ђар ске и Ру му ни је, а у тан гент ном ви ду 
и Ита ли ја и Аустри ја. Те ри то ри ју Хр ват ске ко ја је чи та ва на 
Бал кан ском по лу о стр ву, ма ко ли ко чуд но би ло, Бал кан де ли 
на бал кан ски и из ван бал кан ски про стор.

Бал кан ско по лу о стр во је про стра ни је и ве ће од Бал ка-
на, и то са мо на оном про сто ру где уоп ште мо же да бу де ве ће, 
а то је „ви ше по диг ну та“ се вер на гра ни ца. Гра ни це Бал ка на 
су у про стор ном од ре ђе њу Бал кан ског по лу о стр ва по ме ре не 
да ље на се вер на под руч ја ко ја, по дру гом ме ри лу до ду ше, у 
сва ком по гле ду при па да ју Сред њој Евро пи. И па нон ски рав-
ни ча ри из над Са ве и Ду на ва су на Бал кан ском по лу о стр ву. 
Ис хо ди да су на Бал кан ском по лу о стр ву и сви они ко ји, ина-
че, ни су на Бал ка ну! Бал кан ско по лу о стр во је, да кле, не са мо 
не што ве ће не го и не што број ни је од Бал ка на. Ако је Бал кан 
не сум њи во на По лу о стр ву, а ни је исто што и Бал кан ско по-
лу о стр во, шта је, он да Бал кан?

4)Балкан
Шта је Бал кан, то je сва ка ко те шко пи та ње ко је је до 

не дав но би ло у има го ло шкој мо ди? Са не и ма го ло шког ста но-
ви шта фи зич ке ге о гра фи је Евро пе, као нај и сточ ни је европ-
ско по лу о стр во Бал кан об у хва та по вр ши ну од при бли жно 
620.000 кмкв, ако се као не спор не се вер не гра ни ца при хва те 
то ко ви ре ка Са ве, Со че и Ду на ва. Ако се та ко од ре ђе на се-
вер на гра ни ца не при хва ти, опа жа ње Бал ка на се про ши ру је 
у по ме ну ту си лу е ту Бал кан ског по лу о стр ва.

На овом ме сту је, ме ђу тим, ну жна јед на на по ме на. Док 
се Балканскополуострво упо тре бља ва као пре ци зна од ред-
ни ца фи зич ке ге о гра фи је Евро пе, на зив Балкансе уоби чај но 
ко ри сти ка по ли тич ко-ге о граф ска озна ка ни за др жав них те-
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ри то ри ја у од но сном про сто ру. Уко ли ко се, уз фи зич ку ге о-
гра фи ју и по ли тич ку ге о гра фи ју узме у об зир и исто риј ска 
ди на ми ка и ста ти ка ге о по ли ти ке, он да се од нос мо же по сма-
тра ти и бит но дру га чи је, за пра во обр ну то од оног ка ко је из-
ло же но у прет ход ном по гла вљу.

Бал кан би при та квом, ка ко је ре че но, уоби чај ном и нај-
че шћем при сту пу, био ве ћи а не ма њи од Бал кан ског по лу-
о стр ва, јер би пре ма ме ри ли ма по ли тич ке ге о гра фи је, ко ја 
упу ћу ју на гра ни це др жав них те ри то ри ја, и ме ри ли ма ге о по-
ли ти ке, ко ја ува жа ва ју ин те ре сне сфе ре и зо не мо ћи, Бал кан 
по вр ши ном на ди ла зио Бал кан ско по лу о стр во. У том слу ча ју 
у са став Бал ка на ула зе и де ло ви оних про сто ра ко ји, за пра во, 
по на уч ним кон вен ци ја ма и у стро гом фи зич ко-ге о граф ском 
сми слу, ни су на Бал кан ском по лу о стр ву. У та ква под руч ја 
спа да ју, на при мер она се вер но од ре ка Со че, Са ве и Ду на ва, 
или не ки ју жни и ју го и стич ни де ло ви Ру му ни је.  

Овој на по ме ни ва ља при до да ти и про блем кри тер ју ма 
пој мов ног и по јав ног раз гра ни че ња Ин тер ма ри ју ма, Бал кан-
ског по лу о стр ва и Бал ка на. У слу ча ју Ин тер ма ри ју ма и Бал-
кан ског по лу о стр ва као се вер на гра ни ца по ву че на је ду га и 
пра ва тан ген та из ме ђу Тр шћан ског за ли ва и оба ле Оде се, док 
је у слу ча ју Бал ка на та гра ни ца пре по зна та на по ме ну тим ре-
ка ма.

Иако је уоче но да мо же би ти и дру га чи је, до дат ну те-
шко ћу чи ни ети мо ло шки им пулс и ре зул тат име но ва ња По-
лу о стр ва у ко ме је име са мо јед ног од пет пла нин ских ла на ца 
про ши ре но на чи та во по лу о стрв ско коп но. Ти ме је мо гу ћа 
ја сно ћа раз гра ни че ња и огра ни че ња По лу о стр ва до ве де на у 
пи та ње.

Вра ти мо се пред ста ва ма о Бал ка ну. Бал кан све ден на 
лик и пред ста ву Дру гог и Дру га чи јег, по бу ђи вао је аван ту-
ри стич ку ма шту љу бо пи тљи вих љу ди жељ них уз бу ђе ња. 
Уко ли ко се озбиљ но узме, бал кан ско пи та ње и је сте нај те же 
пи та ње јер са др жи кон траст ну иден ти тет ну и кон тра и ден ти-
тет ну ениг ма ти ку. По мо ћу пред ста ве Бал ка на за пад ни иде-
о ло зи су ве о ма ду го раз ви ја ли фан та зи је о свом по себ ном и 
оп штем европ ском иден ти те ту.37

37 О има ги на ци ја ма бал кан ске ди вљи не и ег зо ти ке у сли ко ви тим окви-
ри ма за пад но е вроп ске има го ло ги је ис црп но пи ше Ма ри ја То до ро ва. 
Ви де ти: То до ро ва Ма ри ја, ИмагинарниБалкан, на ро чи то гла ва „Бал-
кан као са мо о дре ђе ње“, стр. 105-145, Би бли о те ка XX век - Књи жа ра 
Круг, Бе о град, 2006.
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Ка ква је, уоп ште, би ла свр ха ре ак ти ви ра ња ста рог тур-
ског или иран ског име на Балкан за про стор ско ро чи та вог 
по лу о стр ва? Уко ли ко ком би на ци ја пла ни на и рав ни ца обе-
ле жа ва при ро ду Бал кан ског по лу о стр ва, убла жу ју ћи до не ке 
ути сак бр до ви то сти, име Бал кан асо ци ра упра во на су прот-
но - не про ход ност и бес пу ће.

На Бал ка ну је у до ди ру у про жи ма њу чак пет пла нин-
ских ве на ца: Бал кан ски, Ро доп ски, Пинд ски, Ди нар ски и 
Кар пат ски, а не ку и до да ју и Алп ски. 

Ду го се чак ми сли ло да је Бал кан, у ства ри, не а са вла ди-
ви не рав ни ла ви ринт и јед на го ле ма не до ђи ја. О то ме све до-
чи и мње ње жи те ља пи то ми јих де ло ва Бал кан ског по лу стр ва 
ко ји не са мо да се не осе ћа ју Бал кан ци ма, не го и од би ја ја ју 
и са му по ми сао да су на Бал ка ну. Бал кан је спо ља стиг ма ти-
зо ва на по ја ва и по јам, из ну тра са мо де ли мич но про пра ће на 
све шћу о при пад но сти ши рој ге о граф ској обла сти.

У по ли тич ком реч ни ку и жар го ну Бал кан још увек озна-
ча ва ста ње не ре да и збр ке, по де ље но сти и су ко ба.38 Основ на 
реч Балкан и ње ни пе жо ра тив ни де ри ва ти - по пут балкани
зације и балканизмаушли су у ен ци кло пе ди је и ле ки ско не, 
по став ши део оп ште го вор не кул ту ре и по ли тич ке ре то ри ке. 
По себ ну упо тре бу ти пој мо ви до жи ве ли су у по ли тич кој ге о-
гра фи ји и ге о по ли ти ци, где су пре о бра же ни у на ро чи те ка те-
го ри је по ли ти ко ло шког и ге о по ли тич ког ми шље ња. У овом 
ча су, ти пој мо ви-ка те го ри је при ме њу ју се гло бал но, и на из-
ван бал кан ске обла сти ши ром пла не те.39

Де об ни по тен ци јал и ре фе рент на ре ал ност, ко је са др же 
ре чи балканизација и балканизам ре ак ти ви ра ни су у про те-
клих че тврт ве ка. Бал кан ске по де ле, као плод ре ал по ли тич-

38 Аутор је ха о ти зо ва њу ре ги о на и об на вља њу бал ка ни за ци је на Бал ка-
ну у це ло сти по све тио књи гу. Балканскапометња, на ро чи то гла ва 
„Вр тло зи се це си је“, стр. 77-149, ДП „Ђу ро Са лај“, Бе о град, 1996. Се-
це си о ну по мет њу сме ни ла је по мет ња у тран зи ци ји, а он да и ре це си-
о на по мет ња на (за пад ном) Бал ка ну и у Евро пи, у два кри зна та ла са 
2008. и од 2011. го ди не до да нас. По мет ња у се це си о ним, тран зи ци о-
ним и ре це си о ним об ли ци ма, да кле, не пре ста је.

39 При мер за екс тен зи ју из вор ног пој ма на дру га под руч ја пру жа аме-
рич ки иде о лог и ге о стра тег Збиг њев Бже жин ски ко ји Бал кан про на-
ла зи у Сред њој Ази ји. Ви де ти: Бже жин ски Збиг њев, Великашахов
скатабла, по гла вље „Евро а зиј ски Бал кан“, стр. 117-143, ЦИД, Под-
го ри ца – Ро ма нов, Ба ња Лу ка, 2001.
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ког бал ка ни зма и бал ка ни за ци је, ни су би ле у пр вом пла ну 
то ком Хлад ног ра та.40

Бал кан је то ком че ти ри хлад но ра тов ске де це ни је про-
шлог ве ка сво ју двој ну по де ље ност ис ка зи вао кроз кон фрон-
ти ра не бло ко ве. Ста тич ни бло ко ви су за стра ши ва њем и од-
вра ћа њем до не кле ап сор бо ва ли ра ни ју бал ка ни стич ку прак-
су, не све сни од ла га ња ње ног еруп тив ног по врат ка.

Под се ти мо још јед ном, већ и са мо име Балкан, са ни зом 
ре фе рент них по ли тич ких пој мо ва, об ли ко ва но је са кон ге ни-
тал ном ма ном, оно је за пра во су мар ни ис каз ус ти ње но сти, 
по де ље но сти, по сва ђа но сти. Ода тле би се, оче ки ва но, ре ак-
ти ви ра њем ге не рал ног пој ма Балкан, ре ак ти ви рао и ње го 
де об ни по тен ци јал. Јед но став но ре че но, иако пле ди ра на из-
ве сну про сто ру це ли ну, на зив Балканне упу ћу је то ли ко на 
уну тра шњу це ло ви тост, ко ли ко на спо ља шње од ре ђе ње про-
сто ра ко ји у не пре стал ној рас тр за но сти ни ка ко не успе ва да 
се оце ло ви.

У слу ча ју то по граф ске, кар то граф ске и ге о по ли тич ке 
по де ле Бал ка на, ла ко је за па зи ти да се рет ко ка да, за пра во, да 
се ни ка да не го во ри о се вер ном, ју жном а по го то ву не о не ка-
квом ИсточномБалкану као ге о граф ском пан да ну Западног
Балкана. Ово по след ње се чи ни, бо ље ре че но про пу шта да 
учи ни, јер Ис точ ни Бал кан у из ло же ном сми слу јед но став но 
не мо же да по сто ји, бу ду ћи да је чи тав Бал кан већ на за па ду, 
то јест За па ду. Ово га пу та оста је отво ре но пи та ње на ко јој 
вр сти или под вр сти за па да?

При хи по те зи да су Бу гар ска у це ло сти а Ру му ни ја тек 
де ли мич но, на Ис точ ном Бал ка ну, би ла би знат но ума ње на за 
са да не у пит на вред ност чи ње ни це да су оне већ ин те гри са не 
у за пад ни свет, пу тем члан ства у ЕУ и НА ТО. У све му пре у-
ра ње на вој на, по ли тич ка и еко ном ска ин те гра ци ја тих зе ма-
ља оправ да на је пре чим и ви шим ге о по ли тич ким мо ти ви ма 
пре ве ни ра ња би ло ка ка вих кон тра трен до ва са ру ског Ис то ка 
у не по сред ној европ ској бу дућ но сти.

Да ли је он да суд би на Бал ка на да јед ног да на, ка да се 
за вр ши про цес де ба ла ка ни зо ва ња, пре ста не да бу де Бал кан и 
по ста не не што дру го као са сто јак про ши ре ног За па да? Да ли 

40 Ви де ти: Ве стад Од Ар не, Глобалнихладнират.ИнтервенцијеуТре
ћемсветуиобликовањенашегдоба,део „Крај тре ћег све та“, стр. 516-
527, Ар хи пе лаг, Бе о град, 2008.
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евро ин те гра ци ја озна ча ва де бал ка ни зо ва ње? Или ће су прот-
но то ме, не ин те гри са ни Бал кан оста ти ве чи то Бал кан, не што 
као вечниБалкан или Балканзасвавремена!?И ми на ње му 
и са њим!

5)ЕвропскиблискиИсток
Ко би мо гао да по ми сли да је Ср би ја, срп ски про стор, 

ју жно сло вен ски про стор, па и тзв. за пад но бал кан ски про-
стор, на Бли ском Ис то ку? И то дво стру ком бли ском: Блиском
БлискомИстоку!?Ипак, ис ка за на су и та ква ста но ви шта ис-
точ не „бли ско сти“, до ду ше, не у Ср би ји не го ме ђу „уче ним“ 
оп сер ве ри ма из оних зе ма ља ко је су по сто ја но за ин те ре со ва-
не за ре ги он.

У при кри ва ној кон тра дик ци ји ге о по ли тич ког ка рак-
те ра, струк тур ног, ре сурс ног и са о бра ћај ног при па да ња, те 
ме ста и по ло жа ја у европ ској (евро у ниј ској) и евро а ме рич кој 
сфе ри ин те ре са, са кул тур но-ци ви ли за циј ским, те ре ли гиј-
ско-цр кве ним и тра ди ци о нал ним исто риј си ким пре ми са ма, 
тзв. За пад ни Бал кан се по ма ља у ста ром и сви клом ли ку под-
руч ја „за мр зну тих кон флик та“.

Исто ри ја је по ка за ла да су при сва ја њу бал кан ског суб-
кон ти нен тал ног ин тер ма ри ју ма те жи ле ко ли ко ауто хо то не 
си ле то ли ко и оне екс тер не, ста ро кон ти нен тал не и дру го кон-
ти нен тал не, тј. евро а зиј ске. Реч је, да бо ме, о кон сти ту ци ји 
кон траст ног европ ског Ори јен та, упра во на ју го и сточ ном 
ин тер ма ри јум ском про сто ру.

Про те жна кон сти ту ци ја ори јен тал ног Ис то ка на де ли-
мич ном За па ду ба ла кан ског суб кон ти нен та озна ча ва ла је, за-
пра во, при ши ре ни азиј ски Ис ток, ази ја ти за ци ју у из вор ној 
Евро пи, при мар не грч ке и се кун дар не ви зан тиј ске ци ви ли за-
ци је, а он да и сло вен ских кул тур них сло је ва.

То да је Бал кан „бли ски“, за пра во „нај бли жи“ европ ски 
Бли ски Ис ток ука зу је се, пре све га на осно ву уоч љи вих се ди-
ме на та про шло сти пе то ве ков не тур ске до ми на ци је над тим 
под руч јем. Упра во сто га што је ото ман ско при су ство оста-
ви ло ду бо ки ори јен тал ни траг, из гра ђе но је ста но ви ште да 
Бал кан и ни је ти пич на Евро па, да му не до ста је нео п хо дан 
за пад ни екви ва лент, те је не ка вр ста хи брид ног про ду жет ка 
Ази је на ге о граф ском тлу Ста рог кон ти нен та.
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Ре ак ти ви ра ње и сна же ње ислам ског ути ца ја на Бал ка ну 
до го ди ло се у то ку раз би ја ња Ју го сла ви је (1991-1995/9), ка да 
су ислам ске зе мље се ку лар не, ин ге гри стич ке и фун да мен та-
ли стич ке ори јен та ци је ис по љи ле со ли дар ност са ју жно сло-
вен ским и ал бан ским му сли ма ни ма.

По за вр шет ку се це си о них су ко ба са аме рич ке стра не су 
лан си ра не иде је ре ги о нал не са рад ње ко је су са др жа ле дру га-
чи ју ви зи ју бу дућ но сти Бал ка на.41

СЕ ЦИ ини ци ја ти ва и Ини ци ја ти ва за цр но мор ску са-
рад њу ис ка зи ва ле су аген ду по ко јој упра во Тур ска има ла 
зна чај ну по врат ну уло гу и ути цај. У том сми слу, тур ски по-
вра так на Бал кан и ре о ри јен та ли за ци ја, иш чи та ва на је кроз 
фор му лу нео сма ни зма и пан тур ки зма, са по себ ном уло гом у 
„за шти ти“ бо сан ских му у сли ма на и БиХ тво ре ви не, за ко ју 
је ре че но да је „оста вље на Тур ској у ама нет“.42

Иде ја Бли ског Бли ског Ис то ка на Бал ка ну, ме ђу тим, ни-
је атрак тив на са мо бал кан ским му сли ма ни ма и Тур ској не го 
и Аме ри ци ко ја је у фа зи сло ма ко му ни зма и опа да ња ру ског 
ути ца ја на Бал ка ну и Бли ском Ис то ку, ис ту ри ла упра во Тур-
ску као стра те шког парт не ра у ши рем ре ги о ну. По ред по ја-
ча них тур ских „над ле жно сти“ на Кав ка зу и бли ско и сточ ној 
обла сти арап ског све та, од Тур ске се оче ки вао и пу ни ан га-
жман на про сто ру раз ло же не Ју го сла ви је.

Тур ски по вра так у ре ги он је са дру ге стра не ту ма-
чен као ја ча ње тзв зе ле не тран све ра за ле и угро жа ва ње пра-
во слав ног и сло вен ског све та, али и европ ских и за пад них 
вред но сти и ори јен та ци је.43

41 Пу ни на зив акро ни ма СЕ ЦИ гла си: Америчка иницијатива за уна
пређењесарадњемеђуземљамајугоиисточнеЕвропе; ен гле ски: So
utheastEuropeanCooperativeInitiative. Де таљ ни је: Ло пад нић Ду шко, 
Ре ги о нал не ини ци ја твие у ју го и сточ нмој Евро пи. Ин сти ту ци о нал ни 
об ли ци и про гра ми мул ти ла те рал не са рад ње на Бал ка ну, гла ва СЕ-
ЦИ ини ци ја ти ва за са рад њу у ју го и сточ ној Евро пи“, стр. 127-139, Ин-
сти ту за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о град, 2001.

42 О то ме: Та на ско вић Дар ко, Неоосманизам.ПовратакТурскенаБал
кан.Доктринаиспољнополитичкапракса, гла ва „Ре ги о нал ни аспек-
ти нео сма ни зма“, по гла вље „Бал кан“, стр. 72-85, Слу жбе ни гла сник 
– Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срсп ке, Бе о град, 2010.

43 О то ме: Триф ко вић Ср ђа, Сенкаџихада.Ислам:догма,историја,ам
биција, по гла вље „Смрт ни гре си За па да“, стр. 229-288, и „Џи хад на 
Бал ка ну“, стр. 288-328, СКЗ, Бе о град, 2007.
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По треб но је пот се ти ти да аме рич ке ви зу ре ме ди те ран-
ског ба зе на, ју жне Евро пе и пред ње Ази је, а на ро чи то др жав-
ног про сто ра Ру ске Фе де ра ци је и ње ног „бли ског су сед ства“, 
ни су исто вет не са европ ским по гле ди ма на те про сто ре. Аме-
рич ки ге о стра те зи, на и ме, бал кан ски по стор де се так зе ма ља 
и ана дол ски тур ски про стор по сма тра ју као јед ну це ли ну, по-
де ље ну во де ном осом у мо ре у зу Бос фор и Дар да не ли.
Они, за пра во, са гло бал не ви си не не де ле „ло кал ни“ европ-
ски по глед на Бал кан као сво је „дво ри ште“, већ у Тур ској 
ви де ре ги о нал ну си лу у ра сту и ја ча њу, ко ја сход но сво јим 
мо гућ но сти ма по ла же из ве сна пра ва на том под руч ју. Та кво 
ста но ви ште ди рект но је су прот но са вре ме ним европ ским и, 
на ро чи то, не мач ким ин те ре си ма ко ји, пот се ти мо, ви ше ни су 
ис кљу чи во ру со фо бич ни, и не да ју при о ри те те са мо те ри-
то ри јал ном фак то ру као по тен ци јал ном чи ни о цу сла бље ња 
ра сту ћег ру ског ути ца ја.

На по слет ку, фор му ла ци ја Бли ског Бли ског Ис то ка не 
од у да ра са мо европ ских не го и од оја ча них  ру ских те жњи 
на бал кан ском про сто ру ко је, пре све га, има ју ге о е ко ном ски 
а тек по том ге о по ли тич ки ка рак тер. У том сми слу, ма ко ли-
ко би ла праг ма тич на и за сно ва на на аме рич ким ин те ре си ма, 
удво је на бли ско и сточ на про јек ци ја бал кан ског ре ги о на по 
за ми сли Ва шинг то на је, за пра во, ре ликт на и на ли ку је ге о-
по ли тич ком ри меј ку не че га што је обе ле жа ва ло по чет ке про-
шлог ве ка.

IIIГеополитичкасемантика

5.Политичкорашчињавањегеографије
Ако је у ијед ној обла сти из ра же на по у зда ност на де ну-

тих име на он да је то зе мљо пис - ге о гра фи ја. Ге о ло шки са став 
зе мље је не при мет но про мен љив, ско ро увек из гле да исто, 
за то се ге о граф ски на зи ви се нај те же ме ња ју. Ако се у ијед ној 
обла сти име на мо гу ла ко про ме ни ти и про из вољ но на де ну-
ти, он да се то до га ђа по нај пре у обла сти по ли ти ке. На де ва-
њем но вих име на ге о граф ским про сто ри ма по ли ти ка и по-
ли ти ча ри ис по ља ва ју скло но сти и спо соб но сти рас по ла га ња 
про стор ним ре сур сом као фун да мен тал ном и ак си о мат ском 
осно вом мо ћи. По ли тич ком про из вољ но шћу те жи се од ре ђе-
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њу но вих адре са по ли тич ким тво ре ви на ма и ре сур си ма. Охо-
ла по ли ти ка че сто раш чи ња ва тра ди ци о нал ну ге о гра фи ју.

Са дру ге, или са пр ве и пр вен стве не стра не, опис зе мље 
или ге о гра фи ја ука зу је на се ман тич ке сло је ве про стор не про-
шло сти. У не мо гућ но сти рас по ла га ња дру гим ар те фак ти ма, 
ис тра жи ва чи ре кон стру и шу исто риј ске пе ри о де по сред ном 
ана ли зом то по ни ма. Исто риј ска ге о гра фи ја и исто риј ска кар-
то гра фи ја не ука зу ју са мо на ди на ми ку мул ти лин гвал ног 
но ми на ли зо ва ња по је ди них те ри то ри јал них фе но ме на не го 
и на њи хо во фик си ра ње и кон зер ва ци ју у ду гим и ујед на че-
ним упо тре ба ма.

По ли ти ка ко ја се усред сре ђу је на про стор као вр хун ску 
по ли тич ку вред ност и нај и зда шни ји ре сурс све ко ли ке мо ћи 
скло на је упо тре би оних име на ко ја су сход на ње ним осва јач-
ким ин те ре си ма и сво јин ским пра ви ма над тим про сто ром у 
по ли тич ки де фи ни са ном об ли ку те ри то ри је. Ни је нео бич но, 
чак је три ви јал но са зна ње да над моћ ни чи ни лац на де ва сво-
ја име на осво је ним, под ре ђе ним и упо ко ре ним про сто ри ма. 
По мо ћу сво јих на зи ва бр зо и ла ко очи ту је соп стве ну над моћ 
и вла сност на те ри то ри ја ма ко је, и по ред пре и ме но ва ња, у 
све сти и на ви ка ма под ре ђе них че сто за др жа ва ју тра ди ци о-
нал не на зи ве.

Та ко се де ша ва ју, по не кад ја сне а по не кад збу њу ју ће, 
но ми нал не пре и на ке; ру ше ње и про ме на та бли, окре та ње и 
пре ме шта ње озна ка на тра са ма мо ћи; ис пи си ва ње но вих и 
укла ња ње ста рих на зи ва за, гле да но са ста но ви шта фи зич-
ке ге о гра фи је, исте и је дин стве не про сто ре ко ји ти ме по ста ју 
„раз ли чи ти“ и „дру га чи ји“. На ста нак ге о по ли тич ке по ли се-
ми је, у ко јој се ма ни пу ла тив но про из во де и ин тен зи ви ра ју 
те ри то ри јал на пре кла па ња и не ја сно ће, са о бра зан је ина че 
„ду ху“ пост мо дер ног раш ча ра ва ња фе но ме но ло шке јед но-
знач но сти и уни кат но сти. 

6.МогућазначењапојмаЗападниБалкан
Но во и зу мље на и по том ви со ко лан си ра на ко ва ни ца За

падниБалкан, из ме ђу оста лог, плод је и пост мо дер ни стич ке 
стра те ги је се ман тич ког овла да ва ња осво је ним про сто ри ма. 
Ка да год се име ну је про стор по ли тич ке ак ци је, екс пло а та-
ци је и кон тро ле, име ну ју се и љу ди ко ји су у ње му; ко ји му 
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при па да ју или му не при па да ју; ко ји би сва ка ко тре ба ли да 
му при па да ју, или ни ка ко не би сме ли да му при па да ју.

Уоста лом, ста ра ла тин ска из ре ка упу ћу је на са зна ње да 
су име на ство ре на да би се по мо ћу њих озна чи ли љу ди. No
minasignificandorumhominiumgratiarepretasunt. Ка же ли се, 
да кле, „За пад ни Бал кан“, под ра зу ме ва се по том и по сто ја ње 
јед не но ве и на ро чи те вр сте европ ских жи те ља - „За пад но-
бал ка на ца“. На тај на чин се део Ју жних Сло ве на пре тва ра 
у За пад не Бал кан це!? По ни жа ва ју ћи оби чај да се ов да шњи 
жи ваљ од ре ђе у је пре ма стра на ма све та а не пре ма ста рим и 
аутен тич ним на зи ви ма на ро да и на ци ја, ни ка ко не пре ста-
је у кру го ви ма де мо по ли тич ких озна чи те ља и де мо граф ских 
ста ти сти ча ра.

Та ко су не ка да „ју жни“ (Сло ве ни) вол шеб ном бри сел-
ском лин гвал ном ал хе ми јом по ста ли „за пад ни“ (Бал кан ци)!? 
Иако но во име још увек са др жи ком по нен те ег зо ти за ци је 
(пред мо дер не и не мо дер не ори јен тал не бал кан ске ег зо ти ке), 
ко ва ни ца ЗападниБалкан је пре све га фор ма ти зо ва на и ка-
ли бри ра на као по де сна по ли тич ка алат ка евро у ниј ских ин-
те гра ци о них ин те ре са у ма кро и ме зо-ре ги о ну. Ода тле, ни је 
зго рег еви ден ти ра ти пет на е стак мар кант них зна че ња ге о-
граф ске и ге о по ли тич ке од ред ни це ЗападниБалкан ко ја је, 
очи то, у све че шћој и све не ја сни јој ста ти стич кој и сим бо-
лич кој упо тре би.

*
Мо гу ћа зна че ња из ла жу се у сле де ћем ре до сле ду:

1/ Нови географски назив – у кар то граф ском ма ни ру 
бу квал не ге о гра фи је и пре тен зи јом уста љи ва ња. На стао и 
ис так нут на ва жном ме сту име но ва ња, по не при ме ре но из ве-
де ној по де ли и про из вољ но из ве де ној вер ти кал ној оси де о бе 
на бал кан ски за пад и ис ток. При че му се ис точ ни Бал кан, 
се вер ни и ју жни Бал кан у по ли тич ким ко му ни ка ци ја ма и ме-
ди ји ма им пли ци ра ју али не по ми њу;

2/ Уопштавајућа и збирна географска одредница - за 
те ри то ри јал ни, де мо граф ски и ре сурс ни, то јест ге о по ли тич-
ки, де мо по ли тич ки и ге о е ко ном ски  ка па ци тет ме зо-ре ги о на 
Бал кан ског по лу о стр ва у ма кро-ре ги о ну Ста рог кон ти нен та;

3/ језичкиизраз – terminus tehnicus, то јест олак ша ва-
ју ћи, бр жи и ште дљи ви ји из раз ди пло мат ског и ме диј ског, 



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.3/2012,год.VIIIvol.15 стр.3582

73

де кла ра тив ног и до ку мен тар ног, те кон фе рен циј ског и сим-
по зи јум ског оп ште ња, за про стор ни за или зби ра су сед них 
зе ма ља у пе ри фер ном „за пад но бал кан ском“ по ло жа ју;

4/ евроинетграциони међустадијум – вре мен ско/про-
стор но ре флекс пла ни ра не хро но по ли тич ке фа зе ши ре ња ЕУ. 
За пад ни Бал кан као про стор зе ма ља у спо ља шњој инет гра-
ци о ној, по тен ци јал ној, тј. кан ди дат ској си лу е ти, док тра ју 
исто риј ске за ли хе евро ин те гра ци о них же ља, жуд њи, те жњи 
и мо гућ но сти. Ка да се же ље и обе ћа ња ис тро ше, ви ше не, 
бар не до но ве рас по де ле ро ко ва. Уз то, и на зив го ле ме че ка-
о ни це члан ске на гра де, пред је два од шкри ну тим европ ским 
вра ти ма;

5/потенцијалнипростормеђусобнесарадње– у на го-
ве шта ва ју ћим об ри си ма уну тра шње за пад но бал кан ске, ме-
ђу на ци о нал не и ме ђу др жав не асо ци ја ци је, али не и не ке чвр-
шће су бе вроп ске ин те гра ци је нпр. но ве бал кан ске кон/фе де-
ра ци је – Бал ка ни је или Бал ка ни де;

6/експерименталноподручјеЕвропеУније– ли ми ти ра-
нии кон тро ли са ни опит ни про стор усло вљав ња и зах те ва ња, 
огле да ња и угле да ња, из у ме ва ња и ухо да ва ња но вих раз др-
жа вље них, по лу др жав них и ква зи др жав них об ли ка по ли те-
ко ном ске и ге о по ли тич ке пре кон фи гу ра ци је још не уч ла ње-
ног де ла Кон ти нен та;

7/накнадниинадокнађујућиназив – за про стор при ви-
ђе ња екс-Ју го сла ви је и про ви ђе ња некст-Ју го сла ви је. За пад-
ни Бал кан као про јек ци ја, фан то мат ска сли ка не ка да шње 
др жа ве, у ре ди зај ни ра ној плус/ми нус су лу е ти: при до шле ја-
дран ске Ал ба ни је као на док на де за оти шлу алп ску Сло ве ни-
ју. Сен ти мен тал ни нео ју го сла ви зам и ро ман тич ни нео ал ба-
ни зам у хи ме рич ним кон ту ра ма (за пад не) Бал ка ни је;

8/ показатељ западног смера, правца и стране – као 
ге о по ли тич ки са о браћ ја ни знак, за пад ног раз вој ног и ин те-
гра ци о ног усме ре ња др жа ва у уокви ре ном про сто ру ме зо и 
ма кро-ре ги о на. За пра во, пост ју го сло вен ски, тј. пос се це си о-
ни  тран зит ни про стор не ка да шње сло же не др жа ве сло жно 
усме рен ка За па ду. Окре ну тост и усме ре ност ов да шњег де ла 
европ ског све та у прав цу ре пре зен та тив не це ли не европ ске 
мо ћи ко ју оли ча ва ју ЕУ и САД, то јест Евро а ме ри ка;

9/утиснутизнакзападнесвојине – ви ше од са о бра ћај-
ног зна ка оба ве зног сме ра и прав ца кре та ња. Кон струк тив ни 
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озна чи тељ, не са мо пре те жног не го и ап со лут ног за пад ног 
ути ца ја и пра ва рас по ла га ња уну тар по де ље не и при па да ју-
ће сфе ре ин те ре са на По лу о стр ву. За пад ни Бал кан са ути-
сну тим ок ци ден тал ним сво јин ским зна ком на ње го вом још 
не ин те гри са ном, али већ „за пад ном“ де лу. За пад ни Бал кан 
као за кре нут и већ осво јен, али још не и пу но прав но усво јен. 
Зна тан део про сто ра суб кон ти нен та – мо жда и тре ћи на ве-
ли чи не? - са оба ве зу ју ћим упо зо ре њем са да шњег и бу ду ћег 
бе зал тер на тив ног при па да ња За па ду;

10/порозноместомоћиислабедржавности – За пад-
ни Бал кан као као део Бал ка на у тра ди ци о нал ној ви зу ри tera
nullius и упра жње ног ме ста за пад них кон тра сних вред но сти 
и про јек ци ја, има ги на ци ја, ег зо ти зо ва ња и хе ге мо ни јал них 
ижи вља ва ња;

11/просторједваодрживих,неодрживихилажнихдр
жава – као про стор „ди вље град ње“ др жа ва и на ци ја, сва ко-
вр сног ма ло др жа вља и те ри то ри јал ног и на ци о нал ног фраг-
мен то ва ња по на че лу divideetimpera. Та ко ђе, про стор на ко-
ме пре вла да ва ју и „ди вља ју“: ре ги о на ли зми, ауто но ми зми, 
ло ка ли зми, про вин ци ја ли зми, па ро хи ја ли зми, три ба ли зми, 
се па ра ти зми, ире ден ти зми, ин ден пен ден ти зми;

12/ простордржаволикихоблика - ме сто из ни ца ња и 
ад хе зи о ног на ра ста ња на ро чи тих др жа во ли ких об ли ка, хи-
брид них и му ти ра них ен ти те та: Евро и да, Бал ка ни да, Исла-
ми да, На то и да и Ал ба ни да. Исто вре ме но, про стор фор ми-
ра ња пр вих уну та ре вроп ских из ва ну ниј ских про тек то ра та 
(Бо сна и Ко со во), у ди рект ној над ле жно сти ди пло мат ских, 
ци вил них и вој них ор га на ЕУ над др жа ве;

13/просторнакомејемогућнастанактзв.природне
Албаније – у за пад но бал кан ској плус/ми нус фор му ли ко ја об-
у хва та све по треб не и по тен ци јал не те ри то ри јал не од вој ке 
од ма тич них др жа ва у мо гу ћем са би ра њу у јед ној укруп ње-
ној ал бан ској др жа ви. У том слу ча ју тзв. За пад ни Бал кан био 
би, у ства ри, двој ни ју жно сло вен ско/ал бан ски кон гло ме тар, 
до „суд њег ча са“ или мо мен та пот пу ног ал бан ског из два ја ња 
у „при род ној ве ли чи ни“;

14/ конфузни и резигнантни појамкованица - за све-
јед но ко ји за пад ни, ис точ ни или не ки дру ги бал кан ски про-
стор ни део, у па ра док сал но раз гра ни че ној пе ри фер ној зо ни 
Кон ти нен та. На зив као пу ка и слу чај на бри се ло крат ска до-
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сет ка од ре ђе ња кон гло ме ра та по ме сних, сла бих и не ва жних 
др жа ва. Ово је нај ба нал ни је се ман ти зо ва ње де ла Бал ка на на 
уми шље ном по лу о стрв ском за па ду, ра ди ола кот не би ро крат-
ске ола ка ши це пре по зна ва ња и ве зи ва ња, итд. и сл. 

Уместозакључка: 
реалгеографијауместореалполитике

На да мо се да је бар по не што од пре до че ног пот кре пи ло 
основ ни став да се тзв. ЗападниБалкан, у ства ри, не на ла зи 
на за па ду Бал ка на, те да се као ге о граф ски не ко рект на и пол-
тич ки ма ни пу ла тив на од ред ни ца, ви ше ти че ре ла по ли тич ке 
про јек ци је сме ра, при па да ња и сво ји не над ре ги о ном, не го 
ствар ног фи зич ког, тј. ре ал ног ге о граф ског по ло жа ја и ме ста 
у про сто ру тог де ла европ ског кон ти нен та. 

Уко ли ко се, пак, узме у об зир ве ћи на на ве де них зна че-
ња од ред ни це ЗападниБалкан, ла ко се уоча ва стал на по тре-
ба евро у ниј ског чи ни о ца у екс лу зив ном европ ском ли ку, да 
мар ки ра и пред ви дљи во пла ни ра зо ну ја ке за ин те ре со ва но-
сти на про сто ру По лу о стр ва. При да ва ње за пад не иден ти тет-
не ка рак те ри сти ке ге о по ли тич ког, ге о е ко ном ског и над су ве-
ре ног ре сурс ног рас по ла га ња, у скла ду је са ста ром прак сом 
divideet impera, по себ но на сил ном и рат ном divide и по том 
мен тор ско/кли јент ском impera! 

Ода тле од ред ни ца За пад ни Бал кан не мо ра би ти схва-
ће на са мо као но мен кла тур ни из раз па ци фи ко ва ног ма кро 
и ме зо-ре ги о на, не го и као про дукт спо ра дич но ком ба тив-
не стра те ги је европ ског и не мач ког ши ре ња на (Ју го) Ис ток. 
Јер, ни је се ЕУ про ши ри ла укљу чи ва њем би ло ко је а це ле Ју-
го сла ви је у њен члан ски са став, не го да ва њем кан ди дат ског 
ста ту са екс ју го сло вен ским се це си о ним оста ци ма.44 Ода тле се 
за пад но бал кан ска ко ва ни ца од но си на те ри то ри јал ни ви ше-

44 О осе тљи вом раз до бљу раз би ја ња и рас па да ња Ју го сла ви је у се це си-
о ним ра то ви ма пи ше Вја че слав Ави јуц ки. Аутор сма тра да је „рас-
па да ње“ Ју го сла ви је ко ин ци ди ра ло са ма стрихтшким ства ра њем 
мо не тар не уни је, те да је Не мач ка усло ви ла од у ста ја ње од мар ке 
бр зим при зна њем не за ви сно сти Сло ве ни је и Хр ват ске. Под ле га ње 
та да шњим не мач ким зах те ви ма озна чи ло је тре ну так у ко ме је Не-
мач ка по ста ла во де ћа си ла Евро пе Уни је.  Ви де ти: Ави јуц ки Вја че-
слав, Континенталнегеополитике.Свету21.веку, гла ва „Бал кан“, 
стр. 180-186, на ро чи то по гла вље „За кљу чак“, стр. 186, Клио, Бе о град, 
2009.
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др жав ни су ро гат обри са не ста ле сло же не др жа ве чи ја фан-
то ма ти ка, уоста лом, све ви ше оп те ре ћу је и кри зну суд би ну 
Европ ске уни је.

И док се есен ци јал ни про бле ми устрој ства, са др жи не 
и об ли ка тзв. за пад но бал кан ског, ју жно сло вен ског, срп ског 
и ал бан ског, али и европ ског ге о е ко ном ског и ге о по ли тич-
ког пр сто ра скри ва ју и од ла жу, уоча ва се све из ра зи ти је сте-
пе но ва ње, то јест ди фе рен ци ра ње и реј тин го ва ње зе ма ља 
и на ро да пре ма ме ри ли ма крај њих ци ље ва ко ји ни су у сва-
ком по је ди нач ном слу ча ју раз го вет ни. Ја сно је, на и ме, да , у 
ства ри,рај њи ци ље ви за сно ва ни на кон крет ним ин те ре си ма 
сва ка ко по сто је, али је за ма гље на њи хо ва са др жи на и вред-
но сни ре зон. Исто вре ме но, све је очи ти ја хи је рар хи ја ко ја се 
ис по ља ва кроз дис кри ми на тор ну ска лу оми ље них на ци ја и 
др жа ва фа во ри та, и про ка за них на ци ја и др жа ва аут сај де ра. 
Упра во на тзв. За пад ном Бал ка ну со фи сти ко ва ни ме ха ни зми 
и ул ти ма тив не фор ме европ ске дис кри ми на ци је су нај у па-
дљи ви ји.

Док су нај за пад ни је но во ство ре не ју жно сло вен ске др-
жа ве Сло ве ни ја и Хр ват ска, ре ал но ге о граф ски гле да но,45 на 
се ве ро за па ду не ка да шње Ју го сла ви је, а са да, услов но ре че но, 
на тлу ЗападногБалкана, већ у члан ству ЕУ и НА ТО, до тле 
су пре о ста ле екс-ју зе мље ју го и сточ ног де ла ЗападногБал
кан тек у иш че ку ју ћем ста ту су пред кан ди да та и пре го ва ра-
ча ке кан ди да ту ре за члан ство. Њи хо ва пу на „при вр же ност“ 
и „по све ће ност европ ском пу ту“  је, у ства ри, те шка за ви-
снич ка ло јал ност вој ном и фи нан сиј ском об ли ку над моћ ног 
За па да.

45 На овом ме сту, у фу сно ти до ду ше, пред ла же мо је дан но ви из раз за 
ко ји нам се чи ни да по сто ји ра зло жна дис кур зив на по тре ба. Фи зич-
ка, ствар на, или ре ал на ге о гра фи ја, као осно ва и око сни ца ге о по ли-
тич ког ра су ђи ва ња, за слу жу је но ви по јам – реалгеографија. За што? 
Пре све га сто га што се ви дљи ви и ја сни ге о граф ски фе но ме ни из ви-
то пе ри ју у не су ви слим ге о по ли тич ким ска ска ма, пу тем не скри ве но 
ин тре сних пре и ме но ва ња и но ми нал них на де ва ко ји од сту па ју, или 
не ма ју ни ка кве ло гич ке, тра ди ци о нал не, фо клор не ве зе са при хва ће-
ним ге о граф ским са зна њи ма. Тим ви ше, што се ме ђу ге по ли тич ки 
афи ци ра ни ма уто ри ма че сто за па жа не са мо не до вољ но еск перт ско, 
не го и ми ни мал но ге о граф ско зна ње. У под ло зи круп них ге о по ли-
тич ких за кљу ча ка при ме ћу ју се овла шност и не сна ла же ње, па чак 
и де зо ри не ти са на ге о граф ска ин го ран ци ја. Оту да је, као па ре лел на, 
кон трар на, или по врат но упу ћу ју ћа од ред ни ца, мо гу ћа упра во реч-
по јам, то јест ка те го ри ја – реалгеографија. 
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Еко ном ски по су ста ле и пре за ду же не западнобалканске
земље су на стал ној и ја кој про ве ри у ком пли ко ва ним и за-
мор ним про це ду ра ма евро ин те гра ци ја ко је, уз гред ре че но, 
оп те ре ћу ју све број ни је и све те же пре пре ке. Ис по ста вље ни 
усло ви, на и ме, по ста ју та кви и то ли ки да се мно го жу ђе ни 
при јем у члан ство из си ве зо не ре ал не по ли ти ке из ме шта у 
сна тре ну зо ну по ли тич ке те о ло ги је, не ке вр сте со те ри о ло-
шке ме та фи зи ке и ре ли ги је „ула ска у рај“, по сле про це ду рал-
ног те сти ра ња у пред/кан ди дат ском „чи сти ли шту“.

На пред на пи са но би мо жда и би ло пла у зи бил но да се 
у веч ном ме ђу вре ме ну „кре та ња“ и „при бли жа ва ња“ оно ме 
што се на зи ва европ ским ци љем, ни је до го ди ла ду бо ка кри за 
ко ја је, не уз гред ре че но, дра ма тич но ре ла ти ви зо ва ла до ско-
ра шњу ап со лут ну моћ За па да, у Аме ри ци и Евро пи под јед-
на ко. Та ко су се и зе мље фа мо змног ЗападногБалкана по-
но во об ре ле у нео д го нет ну ом чу ду при па да ња, „ко ме ли се 
при во ле ти Цар ству?“ Уни ји Евро пе или Евро пи у це ли ни? 
Бал ка ну или Евро пи? Ис то ку или За па ду? Или, За па ду на 
Бал ка ну? От пр ва или нај зад - ЗападномБалкану? На из ло же-
не западнобалканскенедоумице од го вор ће, као и увек, да ти 
не му шта исто ри ја. Или их, ипак, не ће да ти, бар не она ко ка ко 
оче ку је мо!

MilosKnezevic

SERBIAAND„WESTERNBALKAN“

Summary

Inthispaperisexpressedcriticaldesiretoquestionchro
notopeoffashionableandunverifieddiplomaticwording“West
ernBalkans”.Theauthoraddressestheelementsofthecointhe
WestandtheBalkansinthehistoricalcontextoftheirgenesis
andmodernwaysofrecognition.Inrethinkingandpresentingthe
WestsignaturesoccursplurallineofdifferentlyunderstoodWest,
indilemmaticalunityofphenomenonandthenotionoftheWest.
Thus, inadescriptiveandperceptiveseries thereare:Western
Serbia,Serbianwesternarea, thewesternareas inRepublicof
Srpska,thewesternpartsoftheformerYugoslavia,thewestern
part of theBalkanPeninsula,WesternEurope,Americaas the
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embodimentoftheWest,EuroAmericaastheembodimentofthe
West,Russiaintheglobalwest,globalWest, totalWestand,fi
nally, thestateof theworldafter thepossibledisappearanceof
theWest.

InapproachingtheBalkansauthornotestwocharacteris
ticsofSerbiatoposandSerbianareas.Thefirstisgeographical
determinismwhichisinconflictualhistoricaleventstransformed
into a geographical fatalism of unfavorable, moreover, cursed
placeofbeing.Anotherfeatureisthebusynessofthestateloca
tionorbuilding,,thehouseontheroyalroad”.

Theauthorfurtherstatesandanalyzesfivenamesforthelo
calarea:Intermarium,SoutheastEurope,theBalkanpeninsula,
theBalkansand theEuropeanMiddleEast.By theanalysis of
eachofthenames,i.e., thenotionandphenomenon,theauthor
notesa confusedandmanipulativeambiguity.Theauthor then
statesthat,throughaspecifickindofgeopoliticalsemantisation
andrenaming,subordinatedplacesarebeingovermastered.Af
terwardstheauthorconcludesabouttheactualandpotentialsig
nificanceoftheexaminedcoinage“WesternBalkans”.Stressing
theneedtoestablishrealgeographyinsteadofrealpolitics,inthe
finalparttheauthorspecifiesfifteenpossiblemeaningsofspatial
determinant“WesternBalkans”,which,afterall,duetoitsdip
lomaticexpressionandgeopoliticalmanipulativecharacter,does
notshowsufficientlycrediblegeographicalfoundation.
Keywords:realgeography,Serbia,Serbianarea,theBalkans,the

Balkanpeninsula,SouthEast,West,“WesternBal
kans”,Europe,EuropeanUnion.
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RESUME

AnewlycoinedtermWesternBalkanisafruitofpostmod
ernist strategy or semantic governing of conquered territories.
Whensomespaceofactionisnamed,peoplelivinginthisspace
gain their name, too. When somebody says „Western Balkan“
thenitimpliesexistenceofanewandspecifickindofEuropean
citizens–„WesternBalkanians“.Althoughthisnewnamestillhas
componentsoforientalexoticism,thetermWesternBalkanisfor
matizedasadiplomatictoolofEuroUnionintegrationalinter
ests.PossiblemeaningsofthenewlycoinedtermWesternBalkan
arepresentedinfollowingorder:1/Anewgeographicname–in
cartographicmanner of geography in its literalmeaning; 2/A
generalizingandcollectivegeographicdeterminant–forterrito
rial,demographicandresourcecapacity,thatis–forgeopoliti
cal,demopoliticalandgeoeconomiccapacityofmesoregionof
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Balkanpenninsula;3/A linguisticexpression– terminus tehni
cus,onefasterandmorepreciseexpressionusedbydiplomatic
andmediasources for thespaceencompassingallneighboring
statesintoone„WesternBalkanic“region;4/AEurointegration
alinterstage–atemporalandspatialreflectionofoneplanned
phaseofenlargementoftheEU;5/Apotentialspaceofmutual
cooperation–inoutlinesofaWesternBalcanicassociation,but
not necessarily as a stronger subEuropean integration; 6/ An
experimentalregionoftheEuropeanUnion–alimitedandcon
trolledspaceformakingconditionsanddemands,reflectionsand
immitationsofsemistateandquasistatemodels;7/Acompen
sative and compensatory name – for the region of envisioning
of formerYugoslavia andpreconceptionof nextYugoslavia; 8/
A pointer ofWestern direction, vector and side – as a geopo
liticaltrafficsign,apointerofWesternintegrationguidancefor
thestatesintheframedspaceofmesoandmacroregions;9/An
engravedmarkofWesternproperty–aconstructivemarkerof
absoluteWesterninfluenceandtherightofusewithinthecorre
spondingsphereofinterestinthePenninsula;10/Aporousplace
ofpowerandweakstatehood–WesternBalkanasapartofthe
Balkanpenninsulainatraditionalterranulliuspointofview;11/
A spaceofbarely sustainable,unsustainableand false states–
asaspaceof„illegalconstruction“ofstatesandnations,small
statehoodandterritorialandnationalfragmentationbyprinciple
divideetimpera;12/Aspaceofthestatelikelihood–theplaceof
birthofthestatelikemodels,hybridandmutantentities:Euroids,
Balkanoids,Islamids,NatoidsandAlbanids;13/Aspacewhere
establishment of socalled natural Albania is possible – in the
WesternBalkanplus/minusformulawhichencompassesallnec
essaryterritoriallyextendedbranchesofhomestateinapossible
merging into one enlargedAlbanian state; 14/A confused and
resignantcoinedtermforsome„doesnotmatterwhichone“–
western,easternorsomeotherregionalpartofBalkan.Theterm
„WesternBalkan“asarandomwittyexpressionfordefinitionof
aconglomerateofweakandinsignificantstates.
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