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* Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град.

** Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар-
ство про све те, на у ке и   тех но ло шког раз во ја.

МиломирСтепић*

ЗА ПАД НИ БАЛ КАН: ПРИ МЕР  
ГЕ О ГРАФ СКОГ РАС ПОЈМ ЉИ ВА ЊА  

И ГЕ О ПО ЛИ ТИЧ КОГ МА НИ ПУ ЛИ СА ЊА**

Са же так

ЕУ је за те ри то ри ју бив ше Ју го сла ви је, без Сло ве ни је, 
али са Ал ба ни јом, осми сли ла ге о граф ски не а де ква тан и ге о
по ли тич ки ма ни пу ла ти ван по јам За пад ни Бал кан. Циљ је био 
да се про стор ста би ли зу је и ре зер ви ше за евро а тлант ску 
екс пан зи ју. Исто вре ме но, он је по слу жио за про ве ру је дин
стве ног де ло ва ња ЕУ пре ма из ра зи то хе те ро ге ном ре ги о ну. 
Пре ма пре ди спо зи ци ја ма, Ср би ја би тре ба ло да бу де ли дер 
За пад ног Бал ка на, али је ње на моћ ума ње на због ло шег ме ђу
на род ног по ло жа ја. По сле при је ма Хр ват ске у ЕУ од но си ће 
се знат но про ме ни ти. Ср би ја по ста ће те ри то ри јал но, де мо
граф ски и еко ном ски до ми нант ни ја. За ње но „об у зда ва ње“ 
и ве штач ко урав но те жа ва ње За пад ног Бал ка на по сле 2013., 
За пад ће још ви ше ин стру мен та ли зо ва ти ислам ског чи ни о
ца.
Кључ не ре чи: пост мо дер ни пој мов ник, ве стер ни за ци ја, 

фраг мен та ци и ја, евро а тлант ска екс пан зи ја, 
Ср би ја, За пад ни Бал кан



Ми ло мир  Сте пић ЗА ПАД НИ БАЛ КАН ...

10

За но ви  по ре дак – но ви пој мов ник

По сле крат ко трај не, пост хлад но ра тов ске, нео б у зда не 
аме рич ке хе ге мо ни је и по ку ша ја да се гло ба ли зам про гла-
си ко нач ном, са вр ше ном иде о ло ги јом, а уни по лар на ге о по-
ли тич ка кон струк ци ја не сме њи вим свет ским си сте мом, по-
ста ло је очи глед но, ка ко се 21. век при бли жа вао кра ју сво је 
пр ве де це ни је, да се, у ства ри, ра ди о вре ме ну рас-по рет ка 
(не-по рет ка, ан ти-по рет ка). То ком тог, de fac to, пре ла зног 
раз до бља, ин те ре сно ис пре пле та ни при пад ни ци по ли тич ке, 
еко ном ско-фи нан сиј ске, ме диј ске и на уч не но мен кла ту ре на-
сто ја ли су да као „по др шку“ ус по ста вља њу но вих пра ви ла, 
вред но сти и од но са ус по ста ве и свр сис ход ну тер ми но ло ги ју. 
Уве де ни пој мо ви су си сте мат ски про мо ви са ни, не ки су по-
сле оро че не упо тре бе скрај ну ти и по ву че ни из упо тре бе, да 
би усле ди ла хи пер про дук ци ја свр сис ход ни јих. Но ви ка те го-
ри јал ни апа рат слу жио је за пре у мља ва ње и упо до бља ва ње 
по да ни ка, иако се од ли ко вао те о риј ском не у хва тљи во шћу и 
нео бја шњи во шћу.

По се бан скуп но вих пој мо ва био је на ме њен зе мља ма 
уну тар тран сгре си о ног фрон ти је ра на ко је се из лио „ве ли ки 
по топ“ екс пан зи је та ла со крат ског За па да по сле па да Бер лин-
ског зи да. „Пост мо дер но раз до бље пре пла вље но је ма сов ним 
пој мов ним аморф но сти ма, ре ла ти ви за ци ја ма, кон фу зи ја ма, 
му тан ти ма и тен ден ци о зно не пре ци зним нео ло ги зми ма“1 
ка ко би се ре ла ти ви зо ва ле ра ни је ја сно од ре ђе не и при хва-
ће не су штин ске ве зе на зи ва (име на) са фе но ме ни ма (по ја ва-
ма, про це си ма). По том је усле ди ло уса ђи ва ње тран зи ци о не 
тер ми но ло ги је, но во го во ра и тзв. ко рект них на ра ти ва. Пост-
ју го сло вен ски про стор по слу жио је као ла бо ра то ри ја, по ред 
оста лог, и за та кве екс пе ри мен те. Тра ги ко мич но је из гле да ло 
уво ђе ње у упо тре бу „ет нич ки чи стих“ ре чи, ро го бат них ко-
ва ни ца, ар ха и за ма и ту ђи ца по сред ством ко јих су до ми цил-
ни Бал кан ци по че ли да до ка зу ју не по сто је ће иден ти тет ске 

1 Ми ло мир Сте пић, „Ср би ја као ре ги о нал на др жа ва: ре ин те гра ци о ни ге о по ли-
тич ки при ступ“, На ци о нал ни ин те рес, год. VI II, vol. 14, број 2/2012, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 10
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по себ но сти и да по ни ру у ду би не сум њи вих ет но-исто риј-
ских ко ре на.

Де струк ци ју „дру ге“ Ју го сла ви је пра тио је но ви пој-
мов ник ко ји су на ме та ле ко хор те За пад них иза сла ни ка и 
ин сти ту ци ја ко је су пред ста вља ли. Спрем но су га при хва-
та ли и да ље пла си ра ли њи хо ви до ма ћи за ступ ни ци. Ци ља-
на је углав ном нај де ли кат ни ја сфе ра – ге о граф ска, исто ри о-
граф ска, на ци о нал на, вер ска, ге о по ли тич ка... Тер ми но ло шке 
ино ва ци је тре ба ло је да ути чу на пре о бли ко ва ње ко лек тив не 
све сти „бал кан ских вар ва ра“, по себ но на њи хо во по и ма ње 
про сто ра.2 Је дан од нај фре квент ни јих но вих пој мо ва по стао 
је „з/За пад ни Бал кан“, ко ји се у оп ти ца ју по ја вио кра јем 20. 
ве ка. Да ли ге о граф ска на у ка по зна је по јам „з/За пад ни Бал-
кан“? Има ли он исто риј ско уте ме ље ње? На ко ји про стор се 
од но си? Хо ће ли ње го ве ме ђе да бу ду ре ла тив но ду го трај не? 
Или ће да се сук це сив но ме ња ју са евен ту ал ним при кљу че-
њем бал кан ских зе ма ља тзв. евро а тлант ским ин те гра ци ја ма? 
Ка ква је функ ци ја „з/За пад ног Бал ка на“? Ако је на ста нак „з/
За пад ног Бал ка на“ во ља Бри се ла, ка ко га ге о по ли тич ки и ге-
о е ко ном ски по и ма ју Ва шинг тон, Мо сква, Ан ка ра, Рим, бал-
кан ски су се ди...? Да ли је ис прав но и са ста но ви шта на ци о-
нал них ин те ре са оправ да но да по јам „з/За пад ни Бал кан“, те 
ње го ви ду бле ри „Ју гос фе ра“, „Ре ги он“, „Окру же ње“... и да ље 
бу ду у срп ској на уч ној, по ли тич кој, ме диј ској, обра зов ној, 
кул тур ној и дру гој упо тре би?  

Ге о граф ски по јам Бал кан  
– по ре кло, про ме не, за блу де, гре шке

Пр ва са вре ме на асо ци ја ци ја на Бал кан је сте бал ка ни за
ци ја, по јам ко ји по чи ва на три уга о на ка ме на: 1) на хро нич ној 
кон фрон ти ра но сти број них и из ме ша них ет нич ких ко лек ти-
ви те та, 2) на по ли тич ко-те ри то ри јал ној усит ње но сти и 3) на 
укр ште но сти ин те ре са ве ли ких си ла. Бал кан је ка рак те ри-
сти чан по пред ра су да ма и сте ре о ти пи ма.  И са мо име По лу о-
стр ва ре зул тат је по гре шног по и ма ња ње го вих нај круп ни јих 

2 О пост мо дер ним схва та њи ма зна че ња и зна ча ја про сто ра ви де ти у: Ми ло мир 
Сте пић, Не бој ша Ву ко вић, „По и ма ње про сто ра у вре ме ну ге о по ли тич ке тран-
зи ци је“, у: Про ме на обра за ца ми шље ња (Ми лош Кне же вић, ур.), Дом кул ту ре 
„Сту дент ски град“, Бе о град, 2011, стр. 95-118
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об ли ка ре ље фа. На уч ни кру го ви за пад не и цен трал не Евро пе 
чак до по ло ви не 19. ве ка ни су од у ста ја ли од ми шље ња да по-
сто ји це ло вит и јед но ро дан пла нин ски ве нац од Цр ног мо ра 
на ис то ку до Ја дран ског мо ра на за па ду, ко ји се у вре ме ре не-
сан се на зи вао Ca te na Mun di  (Ca te na del Mon do), а ко ме су ис-
тра жи ва чи у пр вој по ло ви ни 19. ве ка да ва ли име Цен трал ни 
гре бен (Cen tral ket te). Нај и сточ ни ји део тог гре бе на на зи ван је 
Хем (Хе мус),3 по ко ме је че сто на зи ва на и це ла по лу о стрв ска 
област.

Пр ви пут по јам Бал кан по ми ње кра јем 15. ве ка ита ли-
јан ски пи сац и ди пло ма та Фи лип Ка ли мах (Phi lip pus Cha
li mac hus, 1437-1496), на по ми њу ћи да до ми цил но ста нов ни-
штво, уме сто на зи ва Хем, ко ри сти из раз Бал кан ко ји су до не-
ли Тур ци и ко ји зна чи шу мо ви та пла ни на, го ра. Ге о граф ски 
по јам Бал кан ско по лу о стр во (Bal kan hal bin sel или Ha e mus hal
bin sel) у зва нич ну упо тре бу увео је 1808. го ди не не мач ки ге-
о граф Јо хан Аугуст Цој не (Jo hann August Ze u ne, 1778-1853). 
За блу да о Цен трал ном гре бе ну по сте пе но се ис пра вља тек 
од сре ди не 19. ве ка и те рен ских ис тра жи ва ња аустриј ског ге-
о ло га Ами Бу еа (Ami Boué, 1794-1881). Он на зив Бал кан пре-
у зи ма од сво јих тур ских во ди ча, ко ји су за јед нич ку име ни-
цу ба ла кан упо тре бља ва ли за сва ку пла ни ну ко јој не зна ју 
име. Али, он да се под ле же дру гим гре шка ма. По јам Бал кан 
за ис точ ни део ста рог Хе му са по гре шно је про тег нут на ма-
ње по зна те цен трал не и за пад не сек то ре ма си ва. Сло вен ско 
ста нов ни штво, иако је за чи тав пла нин ски ве нац „од Вр шке 
Чу ке до Цр ног мо ра“ ко ри сти ло име Ста ра пла ни на, при хва-
ти ло је и тур ски тер мин Бал кан, иако се он ра ни је од но сио 
са мо на њен нај и сточ ни ји део.4 У ства ри, ра ди ло се о ју жном 
де лу је дин стве ног пла нин ског вен ца ко ји се у об ли ку обр ну-

3 Ста ри трач ки на зив Хем (Ха и мос) зна чи (пла нин ски) ла нац и пре-
ма ле ген ди во ди по ре кло од трач ког вла да ра Хе ма, ко ји је по ги нуо у 
дво бо ју са По сеј до но вим си ном Би за сом, осни ва чем гра да В/Би зан та. 
Пре ма дру гој ле ген ди Хем је био си на бо га Се вер ног Ве тра Бо ре је, 
нај ја чег од свих ве тро ва, и пер со ни фи ка ци ја трач ке пла ни не. Он се 
оже нио Ро до пом и са њом до био си на Хе бра (ре ка Хе бар или Ма ри-
ца), да би, због сва ђе са бо го ви ма, сви би ли пре тво ре ни у пла ни не.

4 О на стан ку пој ма Бал кан ско по лу о стр во ви де ти де таљ ни је у: Јо ван Цви јић, 
Бал кан ско по лу о стр во, дру го из да ње, Са бра на де ла, књи га 2, СА НУ; За вод 
за уџ бе ни ке и на став на сред ства; НИ РО Књи жев не но ви не, Бе о град, 1991, 
стр. 14-15
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тог сло ва S пру жа од цен трал не Евро пе до за пад не цр но мор-
ске оба ле и да нас се на зи ва Кар пат ско-бал кан ски пла нин ски 
си стем.

Про стор ју жно од Са ве и Ду на ва Ј. А. Цој не је на звао 
Бал кан ско по лу о стр во у же љи да, ана лог но Пи ри неј ском и 
Апе нин ском по лу о стр ву, гер ма но цен трич но по сма тран ју-
го и сток Евро пе на зо ве по до ми нант ном пла нин ском ма си ву. 
Али, ком пакт ни ја и до ми нант ни ја пла нин ска це ли на ту је 
Ди нар ски пла нин ски си стем, те би нај а де кват ни ји на зив по-
лу о стр ва тре ба ло да бу де Ди нар ско по лу о стр во. Очи глед но 
да је Бал кан ско по лу о стр во до би ло име за хва љу ју ћи гре шци 
ко ја је ушла у оп ти цај, одо ма ћи ла се и ушла у зва нич ну упо-
тре бу. Та кон стан та, про ис те кла из тре ти ра ња овог про сто-
ра као ter ra in cog ni ta у (псе у до)на уч но-ге о граф ском сми слу 
и као ter ra nul li us у им пе ри јал но-екс пан зи о ни стич ком сми-
слу, за др жа ла се и у ка сни јим ге о по ли тич ким схва та њи ма 
– од про стор ног не са гла сја и раз ли чи тог оме ђа ва ња про сто-
ра озна че них пој мом Бал кан ско по лу о стр во и пој мом Бал кан, 
до са вре ме них, на мет ну тих по ли тич ко-те ри то ри јал них пре-
ком по зи ци ја и гра ни ца.5 

   Бал кан ско по лу о стр во – Бал кан:  
не са мо пој мов на ди ле ма

Ге о гра фи ни су пре ста ли да по ле ми шу о пи та њу да ли 
је Бал кан ско по лу о стр во уоп ште по лу о стр во. Школ ски по-
сма тра но, не би тре ба ло да по сто ји ди ле ма – ра ди се о де лу 
коп на са „три стра не окру же ног мо ри ма“. За и ста, Бал кан ско 
по лу о стр во са ис то ка, ју га и (ју го)за па да за пљу ску ју Цр но, 
Мра мор но, Егеј ско, Сре до зем но, Јон ско и Ја дран ско мо ре. 
Већ на пр ви по глед, од сво јих ју жно е вроп ских ана ло га, Пи-
ри неј ског и Апе нин ског по лу о стр ва, Бал кан ско по лу о стр во 
се знат но раз ли ку је6 – не за вр ша ва се ши ро ким и (за са да) 
не пре мо сти вим мо ре у зи ма, са чи је се дру ге стра не, не да-

5 Ми ло мир Сте пић, У вр тло гу бал ка ни за ци је, ЈП Слу жбе ни лист СРЈ; Ин сти-
тут за ге о по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2001, стр. 156-157

6 Је згро ви ту ком па ра тив ну ана ли зу Бал кан ског у од но су на Пи ри неј ско и 
Апе нин ско по лу о стр во, ви де ти у: Jo van Ilić, „The Bal kan Ge o po li ti cal Knot 
and the Ser bian Qu e sti on“, in: The Ser bian Qu e sti on in The Bal kans (Bra ti slav 
Ata nac ko vić, ed.), Fa culty of Ge o graphy Uni ver sity of Bel gra de, Bel gra de, 1995, 
p. 3-4
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ле ко од африч ке оба ле Сре до зе мља, ис хо ди шта за вр ша ва ју 
пу стињ ским „ћор-со ка ком“ не пре глед не Са ха ре. Са Бал кан-
ског по лу о стр ва, по сред ством Ца ри гра да, тог „ока Ва се ље-
не“7, пре ко уских мо ре у за Бос фо ра (660 м) и Дар да не ла (1.300 
м), коп не ни пу те ви во де пре ма ма ло а зиј ским и бли ско и сточ-
ним сре ди шти ма ста рих ци ви ли за ци ја, све тим ме сти ма ве-
ли ких ре ли ги ја и пла не тар ним „ре зер во а ри ма“ наф те и га-
са. Та функ ци ја евро-азиј ског „мо ста“ и ви ше ди мен зи о нал не 
про ход ни це ре зул ти ра „ге о по ли тич ким маг не ти змом“ ко јим 
Бал кан ско по лу о стр во  при вла чи глав не „игра че“ у њи хо вом 
гло бал ном над ме та њу.8

 Бал кан ско по лу о стр во се раз ли ку је од Пи ри неј ског 
и Апе нин ског и по то ме што од „тор зоа“ Евро пе ни је одво-
је но по преч ним пла нин ским ма си вом као пре пре ком, већ је 
са њим спо је но про стра ном, про ход ном и реч ним до ли на ма 
ис пре се ца ном ни зи јом – Па нон ским ба се ном. Шта ви ше, уме-
сто уоби ча је ног су же ног по лу о стрв ског „вра та“, тај кон такт 
је ду гач ка „хи по те ну за бал кан ског тро у гла“. Из ме ђу Тр ста и 
Оде се, као крај њих се вер них „те ме на“ ис точ не и за пад не оба-
ле Бал кан ског по лу о стр ва, пра во ли ниј ска раз да љи на је 1.300 
км, што је ви ше од цр но мор ско-бал тич ке осе Оде са-Ка ли-
њин град (1.160 км). То зна чи да из ра зи ти ја по лу о стрв ска свој-
ства има део Евро пе за пад но од ли ни је Оде са - Ка ли њин град 
у од но су на део ис точ но од ње, не го Бал кан ско по лу о стр во 
пре ма остат ку Евро пе. Кон такт на ли ни ја Бал кан ског по лу о-
стр ва са „тор зо ом“ Евро пе ду жа је и од оста лих тран се вроп-
ских су же ња: од осе Трст - Шће ћин (900 км), Трст - Хам бург 
(1.000 км), Мар сеј - Ро тер дам (1.100 км).9 Сто га ни су рет ка 

7 Ца ри град (Кон стан ти но пољ, Ис тан бул...) сма тра се гра дом са исто риј ски 
кон ти ну и ра но нај бо љим ге о граф ским по ло жа јем на све ту. Сто га ни је слу-
чај но што га је ви зан тиј ски пи сац Мак сим Пла нуд сма трао „ца ри цом гра-
до ва“ и „го спо да ри цом све та“. Је дан од нај зна чај ни јих умо ва ви зан тиј ског 
све та Јо ван Ев ге ник на звао га је „оком Ва се ље не“, а ту лир ску син таг му 
упо тре био је Д. Ву кић за на слов сво је књи ге. Ви де ти: Дра ган Ву кић, Ца ри
град – око Ва се ље не, Дра ган Ву кић, Бе о град, 2010. 

8 Ми ло мир Сте пић, „Ср би ја у евро а зиј ској и нео е вро а зиј ској кон цеп ци ји“, у: 
Ру си ја и Бал кан – пи та ња без бед но сти и са рад ње (Зо ран Ми ло ше вић, ур.), 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 24

9  Ста ри трач ки на зив Хем (Ха и мос) зна чи (пла нин ски) ла нац и пре Ra-
do van Pa vić, Osno ve op će i re gi o nal ne po li tič ke ge o gra fi je, ge o po li ti ke i ge o stra
te gi je (I dio), Sve u či li šte u Za gre bu, Fa kul tet po li tič kih na u ka, Za greb, 1973, str. 
130-133
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ми шље ња да по лу о стрв ски ка рак тер има са мо про стор ју жно 
од ли ни је Бур гас - Ме дов ски за лив (па чак и Со лун - Игу ме-
ни ца). Ме ђу тим, та кво ди мен зи о ни са ње и оме ђа ва ње зна чи-
ло би да се по ни шта ва тра ди ци о нал ни фи зич ко-ге о граф ски 
и ан тро по-ге о граф ски сми сао и це ло ви тост Бал кан ског по-
лу о стр ва, те се сво ди на са мо ње гов хе лен ски иден ти тет. У 
том слу ча ју, ап сур дан би по стао и на зив Бал кан ско. (кар та 1)
  

Кар та 1: Бал кан ско по лу о стр во – по лу о стр во или не?

 

Од ре ђе ње пој ма Бал кан ско по лу о стр во про ис ти че 
углав ном фи зич ко-ге о гра фа ског про стор ног по и ма ња. И док 
су ме ђе дуж мор ских аква то ри ја ко је га окру жу ју ма ње-ви ше 
не спор не (из у зи ма ју ћи при пад ност не ких егеј ских остр ва), 
се вер на по лу о стрв ска тзв. при род на гра ни ца ди ску та бил на 
је са две тач ке гле ди шта:

1) Од Цр ног мо ра гра ни ца се пре ма за па ду пру жа Ду на-
вом и Са вом, и не спор на је до ушћа Ку пе; од те тач ке по сто је 
две оп ци је – пр ва, уз вод но Ку пом, кроз Гор ски ко тар, до Ри-
је ке и Квар нер ског за ли ва је ма ње при хва тљи ва, ге о граф ски 
не ло гич на и не ет нич ка, али са исто риј ском за о став шти ном 
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не ка да шње аустриј ско-тур ске ме ђе, и дру га, од ушћа Ку пе, 
да ље уз вод но Са вом до Љу бљан ског по ља, по том кон так том 
Алп ског и Ди нар ског пла нин ског си сте ма, те Со чом до ње-
ног ушћа у Тр шћан ски за лив, ко ја је фи зич ко-ге о граф ски за-
сно ва ни ја.

2) Па нон ска де пре си ја је при род на це ли на окру же на 
Ал пи ма, Кар па ти ма и Ди на ри ди ма, а До њо ду нав ска пло ча 
је оиви че на Кар па ти ма на се ве ру и Ста ром пла ни ном (Бал-
ка ном) на ју гу, те тзв. при род на гра ни ца Бал кан ског по лу о-
стр ва ни ка ко не мо же да бу де на Са ви и Ду на ву, бу ду ћи да 
се са вре ме на уло га те две ре ке су штин ски про ме ни ла – њи-
хо ви то ко ви ви ше ни су фраг мен та ци о на ли ни ја из ме ђу ве ли-
ких им пе ри ја, већ су по ста ли ко хе зи о ни про стор ни чи ни лац 
и ин те гра тив на „кич ма“ про стра них рав ни ца и до лин ских 
обла сти са ле ве и де сне стра не. (кар та 2)

Кар та 2: Бал кан ско по лу о стр во и Бал кан

  

 

Ба лканско по луострво ј е прве нс тв ено фи зич ко-геог-
ра ф ски  појам, а граница на С ави и Дунаву  пр едста вља ви-
ше  и ст оријс ко-циви лизацијс ки реликат  –  ј едан од м ног их у 
Ев ро п и.  Површин а  Ба лк анс ког п ол уо ст рв а  је 520.0 00  к м2  и 
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мања ј е  од  простор а који  под разуме ва  појам  Б алкан . Б алкан 
се ра зли кује од  Б алканс ко г  полуост рв а  у терито ријалн о- 
дел им итационо м  и квал ита тивно-стр уктура лн ом  смисл у. 
 Северна  г ра ница Балк ана поклапа  се са северном границо м 
Румуније и нека да шњ е „дру ге“ Југос ла вије.  У  његово м саст-
ав у су Грчка, А лб анија,  Буга рска,  Ру му ни ја, ев ропски де о 
 Ту рс ке (23 .76 4 км2 од  ук уп но 779.4 52 км 2 површ ине Турск е)  
и  држав е  нас тале р азби-ра спадом  С ФР Ј  – Срб иј а,  Ц рна Г ор-
а,  Македонија, Босна  и  Херцего вина, Хрв ат ска и  С ло ве ниј а.  
Сходно томе,  Б алкан је пол итичко- географск и појам,  који 
по дразу ме ва  територи ју  п овршине  7 88. 770 км2 . Ме ђу ти м,  
Балкан  је  синони м  гео политич но ст и, те се  к ор исти  и  за дру-
ге област и у св ету, с лич не по е тно-по литичкој  ус итњен ос ти, 
међус обној конф ронтир аности  и  в ажнос ти геог ра фског  
положаја  за интер ес е  великих  сила.10 И пос ле пада Берлинск-
ог зид а Балк а н  се  п оново показ ао  не само  к ао „м есто к оје  
произво ди  в ише  историј е  него ш то  може да к онзуми ра “,11 
не го  и као  п ро ст ор где се  с тва ра „виш ак  геополитик е“ . На 
 Бал ка ну су вел ик е с иле ( по се бн о с а таласо кра тс ко г Запада) 
по стале  још више ум еш ан е , етн и чк а хете ро геност и су кобљ-
еност дос тигла је р а зме ре парокси зма , а пол ит ичко-т е ри то-
риј алној  фрагмент ацији као  да нема к ра ја 12.

Т р анзи ционо п ои ма ње Бал ка на 

Из  ко нк рет них  европск их,  евроаз ијски х  и глобалн их 
средиш та  геополи тичке моћи  н а  Бал кан се г леда из  р азличит-
ог  геогра фс ко г  оптикума.  До ми н ир а герма ноц ен трична, 
берли нс к о-бе чка ви зу ра, з а коју је  балканс ки  прост ор  на 
југоисточној стр ани. Штавише,  герман ск и милит ариза м  и 
 ек спанзионизам  орије нт исао је  дуж југо ис точне ос ов ине 

10 Ге о по ли тич ка слич ност са тра ди ци о нал ним, европ ским Бал ка ном на ве ла је 
Збиг ње ва Бже жин ског да кав ка ско-ка спиј ски ба сен и цен трал ну Ази ју иден-
ти фи ку је као „евро а зиј ски Бал кан“. Ви де ти у: Zbig njev Bže žin ski, Ve li ka ša
hov ska ta bla, CID, Pod go ri ca; Ro ma nov, Ba nja Lu ka, 2001, str. 117-118 

11 Ми ло рад Ек ме чић, Ср би ја из ме ђу сред ње Евро пе и Евро пе, По ли ти ка-БМГ, 
Бе о град, 1992, стр. 8

12 Хи пер про дук ци ју ма лих др жа ва на Бал ка ну под по кро ви тељ ством САД и 
ЕУ, М. Кне же вић на зи ва бал кан ско ма ло др жа вље или клај не шта те рај. Ви-
де ти у: Ми лош Кне же вић, Бал кан ска по мет ња, ДП „Ђу ро Са лај“, Бе о град, 
1996, стр. 157
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ј еда н од сво јих пр ава ца продо ра –  D rang nach S üdo sten.  То  је 
бил а  ко пн ена „Иде ја диј аг онале “  и ли „ Идеја Б агдада “, која 
ј е  требало  да замени   по морск у  „ Ид еј у Хамбу рг а“, нео ств-
ар ив у због б ританске помо рске  доминације. Творцем  израза 
Југоис то чна Ев ро па  с матра  се  геогр а ф и  је дан од пи о нира  
ге ополити ке , професор уни верзи тета  у  Гр ацу О.  Мул  (O tt o 
M aull, 1 88 7-1957), к ој и је  „имао  н ам еру  прон а ла же ња  прив-
идно неутр алније г и ‚гео гр а фскијег‘ н ази ва  з а део  Европе 
 тако опт ерећен  двосмислено стима истори је “13. У  нацистичк ој  
злоупот ре би геопо литике по ја м је сведен с ам о на Југои сток  
и  к омп ромито ван ток ом Д ру го г светск ог  ра та.

Али, није  то би о  јед ин и разлог за његову  скрајнут ост , 
која  је  трајала све   до  пр ел аска у  постхлад норато вск у фазу 
 тр ансформи са ња  и  екс панзиј е тзв. е вро пске ин теграциј е (од 
ЕЗ у  ЕУ ), када ј е постал о  оч игледн о  да ће обузд авајућа идеја 
„евро пс ке Немач ке“ пр ер асти у  хег емонисти чки концепт 
„не ма ч ке Европе “. Балкан је  „у па кован “ у општ у страте гиј у 
„ширења  ЕУ на  и сток“, али с е  из Брисел а на њег а г ледало  
„берлинским  очи ма “ – к а о  на југо ис то к  Евр опе. То не оба-
везује М о ск ву , к оја је  поч ет ко м 21. в ек а  п оч ел а да се опора-
в ља  и  в ра ћа у глоб алну арен у. Он све ви дљивиј е  за узи ма 
спољ ноп ол итички ку рс у ск ладу са ге оп олитичком о ри-
јентацијо м т ра диционалис та и/или неоев роаз ија ца, за  к оје 
је Балка н  о ст ао  руска  југо за падна тр анс мисија до  „топлих 
мора“. Из  Анкаре  и са Бо сфора  ( из  И ста нбула)  на  Балка н  
се  у век  носталги чн о г ледало  к ао на незаоб ила зног по ср е-
дни ка за пов ратак у  Е вр опу, да би  тај правац  оживео у ви-
ду  север оз ап адног в ект ор а нео ос ма ни сти чке „ст ра те ги јске 
дуби не “14.  Са Апе ни нс ко г п олуостр ва,  и з  Р има и В атика на,  на 
Бал кан се   гледа  ка о н а источ но  исходиште  претен зија рим-
ок атоличко г про зелитизма   и  италијанског  велик одр жав ног 

13 Ми лош Кне же вић, Евро па иза ли ме са, Сло бод на књи га, Бе о град, 2001, стр. 
16

14 Уни вер зи тет ски про фе сор по ли тич ких на у ка и ми ни стар спољ них 
по сло ва Тур ске А. Да ву то глу у сво јој про грам ски про фи ли са ној 
књи зи де таљ но обра зла же ло ги ку нео о сма ни стич ких ам би ци ја бу-
ду ће Тур ке (ко је об у хва та ју и бал кан ски про стор), обра зла жу ћи је 
„стра те гиј ском ду би ном“ ко јом она рас по ла же за хва љу ју ћи исто риј-
ско-ге о граф ским и ге о по ли тич ким пре ди спо зи ци ја ма. Ви де ти у: Ah-
met Da vu to ğ lu, Stra te jik de rin lik: Türkiye′nin ulu sla ra ra si ko nu mu, Küre 
Yayin la ri, Is tan bul, 2001.
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експ а нзио низма, к оји Јад ран ск о  мо ре смат ра  „италија нским 
јез ер ом“  („Spinta ver so  l’Orient e“, „Mar e nostro  Ad riatico“ ). У 
ст вари, по сматрано и з географ ск ог  цент р а  ко нве нциона лно  
с хваћен ог  европс ког  „конт инента“  (од Атлан ти ка  до Урал а) , 
Б алкан се нал ази  на ј у гу  Е вро пе. ( ка рт а 3)

К арта 3: Р аз личите  г ео по литичке  п ерце пц ије Балк ан а  
– немач ка , рус ка, т урска  и  и талијан ска (в ати канска) 

 

Глобални г еополит ички порем ећа ј изазван ок он чањем 
 биполариз ма  најдирект н ије се  о дразио   на  готово  пола  ве ка 
 по дељену Евро пу . Логичн о, „зем љотрес“  се  најпр е  ос ет ио у 
„е пиц ентру “, на  Балкану,  који  се „показ ао као вео ма  прец-
из ан сеи змо гр аф ко ји  непогр еш иво ( .. .) бележи  н е  сам о 
крупн е,  те кт он с ке  поремећ ај е у  по ретку  мо ћи,  него  и  св-
ак и дрхтај“15. Одм ах  се сруш ил а њ егова на јкр хкија д рж авна 
„ виш есп ратница “ – мул тие тничка, м ул тиконфе сио нална, 
му лтикулт урна, ф едер ал н а Југосл ав иј а. Из  евр о-амери чко г 

15 Дра ган Си мић, „Бал кан и Но ви свет ски по ре дак“, у: Тај на Бал ка на: ге о по ли
тич ки кључ за суд би ну „ве ри га све та“ (Бра ни слав Ма тић, ур.), Сту дент ски 
кул тур ни цен тар, Бе о град, 1994, стр. 139
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„хи по це нтра “ (дуб ин ск ог жари шт а земљот ре са) пре ма 
„ ва рв арс ком“ Балка ну , п ростору с а  др уге  ст ране тра нс гр-
ес ионог ф рон тијера т риј ум ф ом ома м ље не  т ал ас ократск е 
 Им пе рије,  кренули  су  т ала си пос тхл аднора то вск их,  постмо-
дер ни х,   пос тјугосл ов ен ских термино ло шки х дубл е ра  и  
те нденцио з но  геопол итизо ван их нео логиз ама .  Тако је  
међунар одно пр изнато ј југосл ов ен ској с уп ранац ион ал ној 
тв ор евини,  иак о  утилитарној  г ео п ол итич кој к ре аци ји упр-
аво запа дн их  сила  победн иц а  у П рвом с вет ско м  рату,  била 
 је  на мењ ена ор о че на  о дредница  „ др жа ве  у н естајањ у“( !?). 
С ецесионистичк е репу блике , ма хо м пре дв ођ ене  старо м 
 тит оистичком  но ме нклатуром  само д ек лар ат ив но преимено-
ваном у анти ко мун истичк у ава нгарду ( која ј е, у ствари , 
б ил а нескрив ено  шовин истички антиср пс ка),  пр ог лашене  
с у  „млади м  де мо кратијама“ (!?) . Њима је  н а  про запад ном  
пу ту  било не само  ун ап ред све  дозво љено и  опр ош тено, 
него  и н а све н ач ине помагано, наро чито „К осова ри ма“ (!?) 
 по средст вом  „ ху манитар не  интерве нц иј е“(!?). Истовремено, 
 српске  зем ље  сврставане су у глоб алн у „осови ну зла“( !? ), а 
срп ски војно-по литички  ли дери проглаш авани „балкан
ским кас апима“(!?).  За њи х је  Савет  б езбедности УН,  иа ко 
без  ов лашће ња,  о снова о  „тр ибунал  у Хагу“(!? )  у к оме је  к ор-
ишћен „БХСјезик“( !?)  и ком е је једа н  од главн их  посре дних 
ц иљева био  д а  се  д оведе  у пи та ње пос то јање Р епубли ке Ср-
пс ке као „гено цид не тв ор ев ине“ (!?).. .

„з/Запа дн и Б алк ан “ – пој ава  и   значење  
п ојма

К ад а  је  терми нол ог ија дест рукциј е  привела  крају 
свој у  ми сију,  евро-ам е рички  т ала сок ратск и  Запад,  под сам-
опроглаше ним пре те нциоз ним називо м  „међународн а 
з аједни ца“,  пре ма Балкан у  је почео да п рим ењује  нови, (псеуд-
о) инт ег ративно код ира н р ечник .  Јед ан од првих појмов а 
 којим  је   тре бало д а се п отврд е „но ви  ве трови из Бр исе ла“ 
би о је з ап адни Балкан. Ев ро -би рократ ија га  је  не формалн о 
 кор истила ј ош  од  1997. годин е, Ре ги он ална радна  гр упа Већа 
минист ар а ЕУ з а  зап адни Б алк ан почела  је да г а сукц ес ив-
но уноси  у  документе  и  објављује у  Гл асницима  ЕУ од др-
уг е п оловин е  1998.  го дине,  да би у  по тпуну  о пе ра тивну у по-



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр. 3/2012, год. VIII vol. 15 стр. 934

21

тре бу  ушао по сл е јавн е  пр омоције  н а сами ту  Е У  у деце мб р у 
 1998. године.  Од  тада ј е кориш ћење терм ин а  западн и Балк ан 
 и њ егово  ис писивање  у д окумен тима, ш тампаним м ед ијима  
 и на учној л ит ер атури ево луирало : о д тзв. за падни  Ба лкан, 
кој им  се с уг ерисао  њег ов неформал ни  каракт ер, и запа дни  
Балка н, којим се свед ен о геогра фск и асо ци рало н а п росто р 
з ап адн о од Стар е   пла нин е на граници Срб ије и  Буг арске,  до 
„за падн и Балкан “ и „Зап адн и  Ба лкан“ , ш то  је тр еба ло  д а  на-
гласи  њи хов у пој мо вн у  дис кутаб ил но ст и н еа ут ент ичност, 
те, на  к рај у,  Запад ни Балка н,  посред ством ко га  с е импл ици-
ра ло постоја ње  ( супран ац ионалн е) по ли тич ко-терит орија лн е 
јединице. 

И нд икат ивно  је  д а  се п ојављи в ањ е  појма „ з/ За падни  Ба-
лкан“  хр оно лошки п ок ло пило са е ска лацијо м  сук оба вој но -п-
олици јс ких снаг а  Србије/С РЈ   и  терористич ко -с еп аратистич ких 
наор уж аних фо рм ац ија косовско-ме тохијс ких  Арбан ас а,  с а 
врхунцем  по ли ти чких прит ис ака Зап ада на С рб ију да са м-
оукине свој суве ре нит ет не  са мо на Ко со ву и  Метохији, ве ћ 
и на  цело ј  др жавној тери то рији, са  „ пре говор и ма“  у Рамбуј-
еу унапред  ос уђеним  на неусп ех,  те са пре дв еч ер јем из весне 
аг ресије   НАТ О на  СРЈ ток ом  п рв е половине  1 999.  год ин е. 
У поли тичк о-г еографском смис лу, „з/З ап ад ни Балк ан“ 
пред стављао је ре зидуалн и прост ор , кој и преостаје после 
„а мп утације“  од Ба лк ана  п остојећ их  и перспект ивних евро 
-а тлантских клијената.  Грчка и Т ур ск а  су већ  бил е „ста ре “ 
чланице Н АТ О  (од 1952.) и  укључене у п роцес ин те грисања  
и  ши рења Е У –  Г рчка ка о чланица ( од  1981. ), а Турска као 
дуг ог од ишњи званични к ан дидат.  З а  Словени ју  се већ знал о 
 да ће  убрзо, у таласу  истовр емен е  експанзије  и НА ТО  и  
ЕУ,  п ос та ти  њихов ч л ан,  шт о с е дого ди ло већ  2 00 4.  годи-
не.  Румун иј и и Бугар ској је обећана „ј асна ев ро -атлан тс ка  
персп ект ив а“ ако бу ду исп униле г еоп ол итич ки и ге острате-
ги јс ки зад атак  ба ра жирања пов ратк а Русије  на  Балкан ,  што 
су оне одм ах  еф икасно  и спуниле  (забраниле су прелет руског 
вазд ухоплов ст ва рад и с наб девања тр уп а базир аних на при-
штинско м  ае родрому Сла ти на ) и за то нагр ађене пр ијемо м у 
НАТО  (20 04.) и  ЕУ (2007. ). За оста так Балкана  уп отребљ ена 
је фор мула „ би вш а СФРЈ,  ми нус  С ловенија,  пл ус  Албанија “  и 
 он је добио з бир ни назив  „з /Западн и  Балкан“ .  (карт а  4)
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Ка рта  4: „з/ Западни Б ал ка н“  у вре ме  ф ормирања
 

У  д ок ументима  Е У експлици тн о с е  наводило  да с у у са-
ст ав у „з/Зап адн ог Балк ан а“ сле де ће  државе: Хрватска, Босна 
и Херцег ов ина, Алб ан иј а , Б ЈР Мак е до ни ја  и (тада шњ а)  СР 
Југославија.  С х од но томе,  по вршина  „ з/ Западног Ба лкана “ 
и зн осила је  26 4.301 км 2,  што је 1/ 3  Балкана  у  тр адици о налн им 
гео по литичким  грани цам а. Иа ко с у функц ио нери ЕУ 
 нај чешће говорили  да  с е  ради и скључиво  о те хничкој,  пр-
елазној  и  пр олазној  творевин и неутрал но г  назива,  бројни  з ва-
ни чни зак ључци, пл ан ови и  пр ој ек ти ЕУ с у то оп овр га вали. 
Бил о је  оч игл едно да  п остоји  стратег ијски п ри ст уп  „ центра“ 
(„Им перије“) према „п ери фе рији“, ко јој је на ме њен дугого ди-
шњи ста ту с „ка ра нтина“  за ње на  сукоб ље на „плем ен а“  к ако 
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се  вирус бал канизације н е би пренео на ЕУ,  те  „чистил иш та“ 
у к ом е је требал о да „ ва рв ар и“  прове ду из весно в рем е актив-
но  радећ и  на  и сп уњавању ус лов а  за при је м  у ЕУ. Дакл е,  ЕУ  је 
са „з/ Западн им  Б алкан ом“ желе ла  да  о ствари с таб илизаци ју  
конфликтног  про ст ора и њего ву   хар мониза цију са с тан дар-
дима пр описаним за  п рикључе ње .  

У  прв им година ма после  уста н овљ авања „ з/З ападног 
Б алк ана “, ЕУ  је тестира ла  тзв. р егиона лни  к он цепт – ко-
лективни  тр етман  сви х држава у његов ом  саставу.  Од ње-
га се брзо  одустало,  надв ла да о је сел ек тивни  присту п  и 
 разли чи т темпо п ри ближава ња  Е У, тако  да  Хр ватска  поста је  
ч ла н 2013. г одине, а остале з ем ље су у мање ил и више  неиз-
весном стат ус у:  неке ра спо лажу да ту мом за  по че так прего-
вор а  о  прист уп ањ у, не ке  кандидат ур ом, а  неке  с у ј ош увек 
дал ек о од њ е.  Стварна уло га  коју је ЕУ  наменил а  „з /За падном 
Балка ну“  проис ти че из кон стата циј е Ха вијера  Солан е  на  
седници В ећа ми ни ст ара  ЕУ у  Бр исе лу  средином  20 01 . го-
дине д а  с е  ради  о експеримент у г де ЕУ т ес тира е фик асност 
с во је  ј ед инств ен е  сп ољне по ли ти ке. У  осн ови е кс пе ри ме-
нта преп оз натљива је  гл оба листич ка и деологи ја  која и  на  
„з /Западн ом  Балкану“  нас то ји да ре ла тив изује  н а цио налне  
и ден ти тете, државне сув ере нитете  и границе , а д а у спостав и 
 прост ор н о,  време н ски ,  политичк и, економ ски и  без беднос но  
 фле ксибилну  ре гионал ну  интегр аци ју.

 Да ли „з/Запа дни Балк ан “ 
с тварн о  по ст оји?

 Научн а  р ег ио нална гео гр афија у гла вном  н е де-
ли Балканско  пол уост рво н а источн о, зап адн о,  се верно и 
 јуж но. Т о  не  чине ни  политичк а г еогр афија ,  н ити  геопол ит-
ик а  са  Балкан ом . Ф изичк о- ге ог раф ски скло п  (првен ст вено 
 рељ еф , кли ма,  хидрог раф иј а)  и а нтроп о- геогра фска св ој-
ства ( првенс твено н ационална, конфесион ал на  и пол итичко 
- териториј а лна  структ ур а) так ође иск љу чу ју  м огућност 
појед но ста вљене  поделе  пр ема ст ра н ама  света.  Јо ван Цвијић 
(1 865 -1927) ,  з нам енити  српски г ео граф и  не упитн и  ауторите т 
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међу „балканол озима“ , у  свом капиталном  д елу  Ба лканско 
полуост рво16  установи о  је да  Ба лканско по луо стрво чине три 
в елик е природн е ц елине: Егејска  област, Пин дско-динарск а 
облас т и Контине нта лни блок (у  ок ви ру  ког а се налаз е 
Исто чн а или  Балканска  о бласт и  Ц ентрал на  или Мо ра вска 
 обл аст ).  Дакле, н и ј ед ну од њи х  није означио к ао „западн у“ 
или  „ западноб алк анску“.  Слич ног на зив а нема  ни  у његов ој 
 анализи психичких тип ова ју жн о словенск ог  станов ни шт ва  
Б алкана,  и  то не  сам о  у  основ ној  подели на  Дина рс ки , 
 Цен трални ,  Источно- бал канск и  и Панонски  тип , већ н и  н а 
н ижим ни воима  –  психичким в ари јететим а и г ру па ма.

И здвајај ући п очет ком 20. ве ка циви лизацијске цели не 
(„култ ур не поја се“)  на  Б ал ка нском по лу остр ву, Цвиј ић зап-
аж а  да су за пад ни упливи д ол азили  ма хом пре ко Јадра нс-
ко г и Ј онско г  мо ра. Ал и,  на кар ти  под н а зивом „З он е циви-
лизације “, кар то графским  знако м  наведеним у  легенди  ка о 
„Утица ји  Запа дн е  Ев ропе“, о бе лежава  с а мо  неколи ко  н ај већ-
их гра д ова  (Београд,  Со фија,  Сол ун, Ати на ,  Ца риград), м еђу  
којима с е н и ј еда н не  налази н а  з ап аду П олу ост рва. У  њ ег ов-
ој  регио нал ној ци ви ли зац ијско-г ео графск ој  с тру ктури Б ал-
канског  полуо стр ва,  где п ос тоје још  П а триј архални  р ежим, 
П реина чен а виз ан ти јс ка  цивил изаци ја , Роман ско -м еди тер-
ански  ут иц ај и,  Медитеранс к и у тиц аји, Тур с ко-и ст очњ ачки 
ути ца ји , Средњо европски у тица ји  и Нова  нар одна цивилиза-
циј а, нема  н и как ве „Запад но ба лка нске ц ив илиза ци је“.17 

16 Јо ван Цви јић, Бал кан ско по лу о стр во, дру го из да ње, Са бра на де ла, књи га 2, 
Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти; За вод за уџ бе ни ке и на став на сред-
ства; Књи жев не но ви не, Бе о град, 1991. Пр во из да ње књи ге под на сло вом 
Бал кан ско по лу о стр во и ју жно сло вен ске зе мље на срп ском је зи ку об ја вље-
но је 1922. го ди не у Бе о гра ду и пред ста вља ло је про ши ре ни пр ви део Цви-
ји ће вог де ла La Pénin su le Bal ka ni que – Géograp hie hu ma i ne, про и за шлог из 
ње го вих пре да ва ња на Сор бо ни 1917-1918. го ди не, а пу бли ко ва ног ма ја 1918. 
го ди не у Па ри зу. Дру ги део те књи ге об ја вље не на фран цу ском је зи ку та ко ђе 
је про ши рен и иза шао је из штам пе на срп ском је зи ку у Бе о гра ду 1931. го-
ди не (пост хум но) као дру ги том Бал кан ског по лу о стр ва и ју жно сло вен ских 
зе ма ља.

17 Са вре ме ни ис тра жи ва чи ци ви ли за ци ја на гла ша ва ју ути цај свет ских ре ли-
ги ја на ди фе рен ци ра ње ве ли ких ци ви ли за ци ја. Пре ма С. Хан тинг то ну, на 
Бал ка ну се сти чу Пра во слав на и За пад на ци ви ли за ци ја, са знат ним упли ви-
ма Ислам ске. На ње го вој ве о ма ге не ра ли са ној кар ти свет ских ци ви ли за ци ја 
уоч љи во је да су Сло вен ци и Хр ва ти свр ста ни у За пад ну ци ви ли за ци ју, али 
не ма ни го во ра о не ком по себ ном „за пад но бал кан ском“ (суб)аре а лу. Ви де ти 
у: Sa muel Р. Hun ting ton, The Clash of Ci vi li za ti ons and the Re ma king of World 
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 Са са о бра ћајног и г ео стратег ијског с тан овишта , Ц ви јић је 
 апостр офирао Ц ент ралну о бласт Б алк анског  полуострва , 
апрокси мативно  о међену линијом  к оја об ухват а Н иш, С офи-
ју, Ск опљ е и Ко сов ску Ми тро вицу, уну тар које је  на гласио 
з нач ај Балка нс ко г је згра   (С ко пље са широм о колином),18 а ли, 
та кође, није  по себ но изд вајао  источни,  за пад ни , севе рни  и ли 
јужни део  балканско г простора.

Евр об ирократски шемати з ам у вео је  пој ам „з/ За па-
дн и Б алкан“ у   по ст мод ерни реч ник како б и  благовреме но  
„резе рви сао“  та ј простор и  ставио  му „ жиг“  За па да,  иак о му 
о н  ге ографски,  етн ич ки, ц ив ил изацијски и геоп олитичк и 
 уг лав ном не  припада. М . Кнежев ић луци дно з а па жа да се 
ради  о „ поврат ку југон о стал гичних с ур ога та“ к ао  послед ици  
делов ањ а  „Некст -ЈУ “  дух а.  „ Саљерије вск у одежду нео -југо 
‚ с ла вн ог‘ ду ха  заод енуо је т зв .  Запад ни  Ба лкан и  ге ог рафски 
и  политич ки  н ејасни , з аправо  ч удн ова ти ‚з ап адн об алкан из а-
м‘.  Коначн о, за р евоп ск а  идеологија , помо ћу  које с е  пропо веда 
 чисти ли шно  досп ев ање до  рајск ог исхо ди шта то та лн е кон-
ти нен та лне интег рације  Полуос тр ва – нек е нове  Балканиј е 
као старе Икарије – так ођ е  није н ова  заводљива  химе ра . 
Нова, само друк чије им ен ова на   Југосла ви ја, н а  ново/старом 
Балкан у, у Н овој Старој Евр оп и.“19 И ст и а утор,   не о клевајући , 
постав ља и кљу чн о питање – „где је у  т аквим и нт еграционим 
пр ич ама Ср бија ; где  су,  у ств ари, Ср би?“20      

Србиј а ( политичко )геог рафски н е мож е д а буде  на запа-
ду, већ ј е  он а  у сред ишт у Балкана .  Ак о је Ср би ја цент рал но- 
балканска зем ља , о нда  само п ро ст ор зап адно о д  Др ине јес те 
 „прави зап адни Балкан“ ( Босна и Х ер це го вина,  Хрв атска и  
Сло венија).  Ме ђу тим , п осм атрано  у  (по ст)југос л ов ен ским об-
ри си ма, само Сл ов ен ија и Х рв атска  су „Запад“ је р  је Бос на  
и Херцег ови на сматр ана „центр алном и  нај ју гос лов енскијо м   
р епубликом“. Изузи ма ње м С ло в ени је као „ про ве ре не“  

Or der, Si mon & Schu ster, New York, 1996, р. 26-27 (Map 1.3 – The World of Ci
vi li za ti ons: Post1990)

18 Јо ван Цви јић, „Цен трал на област и бал кан ско те ри то ри јал но је згро“, Го во ри 
и члан ци, Са бра на де ла, књи га 3 (том I), СА НУ; НИ РО Књи жев не но ви не; За-
вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град 1987. (стр. 112) (ви де ти кар ту 
на кра ју књи ге)

19 Ми лош Кне же вић, Не из ве сни пре ла зак: де мо кра ти ја и тран зи ци ја, Ин сти-
тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 50

20 Исто, стр. 50
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ч ланице НАТ О и  ЕУ, те  др жа њем  Ср бије на  ди ста нци не 
с амо због  њено г ц ентрално балканско г  по ло жаја,  в ећ  и  зб ог 
ви шед им ензион ал не  ЕУ-н ек ом патиби лно сти, са нес по рним 
 зап аднобалка нски м „педи греом“  остал е би сам о  Хр ватска  и 
 Босна и Хе рцеговина.  Гео по ли тичке по сл е диц е формирањ а 
н аведене  б ал ка нс ке (ра с) по де ле  постале  би очи гл едне:  с рпс-
ке зе мљ е  би ле  би под ељ ен е „гр ан ицом н а Дри ни“ као  п рој-
ектова ном, с тер ео типном и истор ијс ки  ф а лсифик ованом 
 цивилиза цијском међо м; и зме ђу  п ол итичко- територи јални х 
ј едини ца  Ср бије, Ц рн е Горе  и Репуб лике Српс ке  и нс талира о 
 би  се ф ра гме нтацио ни „рас ед“ који би мог ао д а се и н стр-
умент али зује и чи ји  би деструкт ивни пот ен цијал врем ен ом  
ра стао; Б осна и  Хе рцеговина  (нарочит о Репуб лик а Српска) 
 на шл а би с е  у  тр ост раном о бу хв ату Хрватске  и, буд ућ и б ез 
ос ло нц а  на  Србију  з бог  х ипоте тич ки „твр де“  границ е н а 
Дрини,  у  сфери и сто ријски  већ до ка заних  великохрв ат ск их  
амбиција  да се  пр облем  не повољне териториј ал не морфо-
графије хрватс ко г етнич ког прост ор а  и  „авнојск е“  Хр ватске  
реши а нексијом Босне  и Херцег овине21.. . 

П ос ле  пријем а  Хрв атске у  ЕУ  2013. године (у  НАТО 
од  2 009 . године),  Бос на и Херцеговина (и  Ре публика Српс ка)  
могла  би  да  се нађ е  не   само у „ге опо литич ки м  чељусти ма“22 
Х р ва тс ке, ве ћ и  под  њен им стар атељств ом  –  фо рмално , у  им е  
ЕУ,  а факти чки , у име   Немачк е. Носталги чн а mitt ele ur op -ска 

21 У хр ват ској ге о по ли тич кој ми сли до ми ни ра став да је „при о род но“, „ло гич-
но“ и „ко ри сно“ ства ра ње тзв. ге о по ли тич ке сла га ли це – по пу ња ва ње хр-
ват ске „пот ко ви це“ бо сан ским „тро у глом“. Та ко би се ре шио дра ма ти чан 
про блем љу шту ра сте кон ту ре хр ват ског ет нич ког про сто ра и ма ка за стог 
об ли ка да на шње Хр ват ске – осе тљи вост на ви ше стру ко пре се ца ње и фраг-
мен та ци ју те ри то ри је због ње не ма ле ду би не, на ро чи то у зо ни се ве ро за пад-
не Дал ма ци је, Кор ду на и за пад не Сла во ни је. Ови ста во ви по чи ва ју на иде ја-
ма ро до на чел ни ка ве ли ко хр ват ске ге о по ли ти ке Ива Пи ла ра (1874-1933) и до 
да нас се ни су су штин ски про ме ни ле. О то ме де таљ ни је ви де ти у па ра диг-
ма тич ним тек сто ви ма: Mla den Kle men čić, „Fo ur The ses abo ut Cro a tia and Bo-
snia“, in: Cro a tia – A New Euro pean Sta te (Ivan Cr kven čić, Mla den Kle men čić, 
Dra gu tin Fe le tar, ed.), De part ment for Ge o graphy and Spa tial Pla ning, Fa culty 
of Sci en ce, Uni ver sity of Za greb, Za greb, 1993/1994, p. 55-60 (ин ди ка тив на је 
кар та 1: Ge o po li ti cal puz zle, р. 56) и Pe tar Vu čić, Po li tič ka sud bi na Hr vat ske: 
ge o po li tič ke i ge o stra te ške ka rak te ri sti ke Hr vat ske, Mla dost, Za greb, 1995. (ин-
ди ка тив ни су: оде љак „Хр ват ско ге о по ли тич ко пра во на Бо сну и Хер це го ви-
ну“, стр. 297-302 и по гла вље „Не ки ге о по ли тич ки и ге о стра те шки не до ста ци 
Хр ват ске“, стр. 374-381) 

22 Де таљ ни је о „хр ват ским ге о по ли тич ким че љу сти ма“ ви де ти у: М. Сте пић, У 
вр тло гу бал ка ни за ци је, стр. 338-343
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н е мач ка  интере с н а  сфе ра, заод е ну та  пр ивидно бени гним пл-
ашт ом  интегри с ања  це нтр алноевр оп ског к улт урног а реала,  
т ак о би се  го тово комплет ира ла. Геоку лт урна, ге оек ономска 
и  г ео политич ка, а у блис кој будућно сти  и  г ео ст ратег иј-
ска „ за вес а“  Немачке  и  њених  са те ли та пр ак ти чно би  се 
спуст ил а од Б алт ика до  Јад рана. За  ре ша вање о ста ла би ј ош  
нека,  већ  пробл е ма ти зо вана пи та ња нес агл асност и г раница 
п ројектован е и нт ер есне сфере  (у обл ик у  културно г просто ра)  
и посто јећих  држ авних г ра ниц а – западн а,  по унијаћена  У кр-
а јина, рум унске па но н ске  област и и Трансилв ан ија,  те  с рпска  
 Во јв од ина.  (к ар та  5)  Љубљ ан у,   гла вног  немачког е кспонента  
н а  п остмодерном,  тр анзици оном европск ом  „Југо ис то ку“, 
по сле 2013.   год ин е  замени ће неуп ор едиво в еликод ржа вно 
амбициознији Загреб.

Карта 5: Mitteleurop-ски „културни простор“ као немачка 
интересна сфера са преобликованим делом Балкана у њеном 

саставу
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Будућност „з/Западног Балкана“

 Без Хрватске (и раније издвојене Словеније), 
постјугословенски простор (плус Албани ја) оста ће као скра
ће ни „з/За пад ни Бал кан“ за да ље пре о бли ко ва ње и уну тра-
шње кон фрон ти ра ње. Ме ша ње ве ли ких си ла не са мо да не ће 
из о ста ти, већ ће се и по ја ча ти – САД и ЕУ на сто ја ће, као на 
„оглед ном по љу“, да спро ве ду мо но цен трич но-гло ба ли стич-
ки нео ли бе рал ни екс пе ри мент „пе ри фе ри за ци је и ре ко ло ни-
за ци је Бал ка на“23, а њи хо ви ис точ ни опо нен ти, у пр вом ре-
ду Ру си ја, да се то ме су прот ста ве и да на Бал ка ну те сти ра ју 
мул ти по лар ну ал тер на ти ву. До ла зе ћа за пад но бал ка ни за ци ја 
би ће кључ но свој ство из ра зи то про тек ти зо ва ног про сто ра, 
ко га ће чи ни ти де су ве ре ни зо ва не, не ста бил не др жа ве (др-
жа во ли ки ен ти те ти), ре а ла ти ви зо ва них гра ни ца. Скра ће ном 
„з/За пад ном Бал ка ну“ би ће и да ље на мет нут од ре ђен сте пен 
еко ном ске и по ли тич ке ин те гра ци је (по сред ством CEF TA24), 
али и се лек тив ног укљу чи ва ња у вој не, по ли тич ке и еко ном-
ске ор га ни за ци је За пад не ци ви ли за ци је (НА ТО и ЕУ). 

Ка ко ће ЕУ да ар ти ку ли ше „за пад но бал кан ски“ ге о по-
ли тич ки про цес у бу дућ но сти? Не ма сум ње да фор му лу при-
ли ком фор ми ра ња „з/За пад ног Бал ка на“ (СФРЈ ми нус Сло

23 Lju bi ša Mi tro vić, „Mo no cen trič ni glo ba li zam i stra te gi ja za vi sne mo der ni za ci je 
kao fak to ri pe ri fe ri za ci je i re ko lo ni za ci je Bal ka na“, u: Bal kan u pro ce su evro in te
gra ci je: mo der ni za ci ja i raz voj (Mi lo rad Bo žić, ur.), Fi lo zof ski fa kul tet Uni ver zi-
te ta u Ni šu – Cen tar za so ci o lo ška is tra ži va nja, Niš, 2011, str. 11-20

24 CEF TA (Cen tral Euro pean Free Tra de Agre e ment) осно ва на је 1992. и по сто ја ла 
је до 2006. го ди не. Та „ста ра CEF TA“ об у хва та ла је на по чет ку цен трал но е-
вроп ске зе мље „Ви ше град ске гру пе“ (Че хо сло вач ка, Пољ ска, Ма ђар ска), да 
би се ка сни је про ши ри ла на не ко ли ко бал кан ских зе ма ља (Сло ве ни ја, Хр-
ват ска, Ру му ни ја, Бу гар ска, БЈР Ма ке до ни ја). Ка ко су оне ула зи ле у ЕУ или 
је њи хов пут ка ЕУ по стао не у пи тан, би ло је ну жно да се кра јем 2006. го ди не 
фор ми ра „но ва CEF TA“, на из ме ње ним прин ци пи ма и са не ким но вим чла-
ни ца ма (Хр ват ска, Бо сна и Хер це го ви на, Цр на Го ра, Ал ба ни ја, БЈР Ма ке-
до ни ја, Мол да ви ја, Ру му ни ја, Бу гар ска и Ср би ја, те UN MIK у име Ко со ва 
и Ме то хи је као ца рин ске те ри то ри је). Због ула ска у ЕУ, већ 1. ја ну а ра 2007. 
го ди не ис ту пи ле су Ру му ни ја и Бу гар ска, а то ће учи ни ти и Хр ват ска 2013. 
го ди не. Ап сурд но (или тен ден ци о зно?) је да чи та ва ор га ни за ци ја има у на-
зи ву реч цен трал но е вроп ска, а не ма ни јед ну зе мљу из цен трал не Евро пе!? 
Ни је ли то на ста вак пој мов не кон фу зи је слич не ства ра њу „з/За пад ног Бал-
ка на“?
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ве ни ја плус Ал ба ни ја) она на ста вља да ље да при ме њу је по 
ана лог ном прин ци пу: ми нус Хр ват ска (у ЕУ 2013. го ди не), 
плус „не за ви сна др жа ва Ко со во“. (кар та 6) Не ће ли пре ра-
сти у пра ви ло да ЕУ јед ну др жа ву из „з/За пад ног Бал ка на“ 
из два ја и при кљу чу је се би, али за то ства ра јед ну но ву? Да ли 
је, сход но то ме, на ре ду: ми нус Цр на Го ра, плус „не за ви сна 
др жа ва Вој во ди на“? А по том: ми нус Бо сна и Хер це го ви на, 
плус „не за ви сна др жа ва За пад на Ма ке до ни ја (Ili ri da)“?... По-
ка зу је ли то ЕУ да при ме ну  прин ци па „по де ли ти, па ин те-
гри са ти“ на про стор чи јој не ста бил но сти је са ма мак си мал но 
до при не ла сма тра ефи ка сним на чи ном ње го ве ста би ли за ци је 
и ве стер ни за ци је? 

Кар та 6: ЕУ-бу дућ ност на ме ње на „з/За пад ном Бал ка ну“: ми нус 
Хр ват ска, плус „не за ви сна др жа ва Ко со во“

 

Укљу чи ва њем Хр ват ске у ЕУ, на „з/За пад ном Бал ка ну“ 
на ста ће но ва, ду го трај на ре ал ност, ко ју Ср би ја не би тре ба-
ло да до че ка не спрем на. Без об зи ра на ди ску та би лан кон-
текст те те ри то ри јал не кон струк ци је, Ср би ја би при ме ном 
аде кват не ге о по ли тич ке и ге о е ко ном ске стра те ги је мо гла да 
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из ву че ко ри сти. По сле 2013. го ди не на кр њем „з/За пад ном 
Бал ка ну“ (207.763 км2), Ср би ја ће још убе дљи ви је би ти нај-
про стра ни ја (88.361 км2 или 43%) и нај мно го људ ни ја зе мља 
(8,9 ми ли о на ста нов ни ка или 48%). Упр кос ул ти ма ту ми ма 
ко ји ма је до след но из ла жу САД и ЕУ, ар ба на шком се па ра-
ти зму ко ји угро жа ва ње ну те ри то ри јал ну це ло ви тост, број-
ним жа ри шти ма ет нич ких тен зи ја ко ја до во де у пи та ње мир, 
без бед ност и уну тра шњу ко хе зи ју на ро да и др жа ве, те не га-
тив ним де мо граф ским кре та њи ма, ма лом сте пе ну при вред не 
ак тив но сти, пре за ду же но сти, ни ском жи вот ном стан дар ду и 
не за по сле но сти ста нов ни штва, Ср би ја пред ста вља сто же ра 
и нај сна жни јег чи ни о ца уну тар за да тог окви ра „з/За пад ног 
Бал ка на“.

У по ре ђе њу са оста лим зе мља ма „з/За пад ног Бал ка на“, 
је ди но Ср би ја се гра ни чи са свим оста лим чла ни ца ма, њен 
ге о граф ски по ло жај има нај бо ље пре ди спо зи ци је, она рас по-
ла же еко ном ски нај пер спек тив ни јим при род ним ре сур си ма, 
по љо при вре да, ру дар ство, енер ге ти ка, ин ду стри ја и са о бра-
ћај Ср би је су убе дљи во нај ра зви је ни ји, је ди но Ср би ја са сви-
ма има по зи ти ван тр го вин ски би ланс... Ако се то ме до да ју 
мо гућ но сти срп ских зе ма ља и ста нов ни штва у су сед ству (на-
ро чи то Ре пу бли ке Срп ске), ин те грал ни срп ски чи ни лац је из-
ра зи то до ми нан тан на „з/За пад ном Бал ка ну“. Сто га се мо же 
оче ки ва ти да ће За пад, ко га пер со ни фи ку ју НА ТО и ЕУ, пре-
ма ње му и да ље да при ме њу је нео ке на ни стич ку стра те ги ју 
„об у зда ва ња“25, у ко јој ће Хр ват ска, са ула ском у ЕУ, да до би-
је спе ци фич ну уло гу „спо ља шњег ба лан се ра“. На из ме ње ном 
уну тар за пад но бал кан ском пла ну (по сле 2013. го ди не), уме сто 
не ка да шње трој не, исти на, на ме ну те и ве штач ке рав но те же, 
фор ми ра ће се но ва, двој на вер ско-ци ви ли за циј ско-ге о по ли-
тич ка ре ла ци ја. Бу ду ћи да у тој кон сте ла ци ји ри мо ка то лич ки 
де мо граф ски и про стор ни чи ни лац, све ден на све ма ло број-
ни је Хр ва те у Фе де ра ци ји БиХ, не ће ви ше има ти ка па ци тет 
као ка да је у са ста ву „з/За пад ног Бал ка на“ би ла Хр ват ска, 

25 О ге о по ли тич ким узро ци ма, кон ти ну и те ту, из вр ши о ци ма и опе ра ци о на ли-
за ци ји „об у зда ва ња“ срп ског чи ни о ца на Ба лак ну де таљ ни је ви де ти у: Ми-
ло мир Сте пич, „Рас ши ре ние НА ТО и ге о по ли ти че ское по ло же ние Сер бии“, 
Ге о по ли ти ка, Вы пуск Х, Ка фе дра Со ци о ло гии Ме жду на орд ных От но ше-
ний Со ци о ло ги че ско го фа ку лъ те та МГУ им. М. В. Ло мо но со ва, Мо сква, 
2011, стр. 30-32
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од но се ће ар ти ку ли са ти два „по ла“: пра во слав ни и ислам-
ски. САД и ЕУ и да ље ће ин стру мен та ли зо ва ти ислам ског 
фак то ра (му сли ман ски/бо шњач ки и ал бан ски/ар ба на шки) 
као „уну тра шњег ба лан се ра“ пра во слав ног срп ског чи ни о ца 
(Ср би ја, Ре пу бли ка Срп ска, срп ско ста нов ни штво и про стор 
у Цр ној Го ри, БЈР Ма кед ни ји, Хр ват ској). Шта ви ше, у ис тој 
уло зи још из ве сно вре ме би ће и цр но гор ско-ма ке дон ски део 
пра во слав ног „з/За пад ног Бал ка на“, али ће се то ну жно окон-
ча ти пред све отво ре ни јом ве ли ко ал бан ском прет њом. Ср би-
ја и срп ске зе мље у це ли ни тре ба ло би да ре де фи ни шу сво ју 
по зи ци ју сход но та квом ге о по ли тич ком ам би јен ту.

Milomir Stepic

WESTERN BALKAN: AN EXAMPLE OF THE 
GEOGRAPHICAL MISINTERPRETATION AND 

GEOPOLITICAL MANIPULATION

Summary

The EU has designed a geographically inadequate and geo
politically manipulative term Western Balkan for the territory of 
former Yugoslavia, without Slovenia and including Albania. The 
aim was to stabilize the area and reserve it for the EuroAtlan
tic expansion. At the same time, it served for examination of the 
unique action of the EU towards the extremely heterogeneous re
gion. According to its predispositions, Serbia should have been a 
leader of the Western Balkan, but its power is being diminished 
due to its poor international position. After entering of Croatia 
into the EU, the relations are about to be significantly changed. 
Serbia will become territorially, demographically and economi
cally more dominant. For the purpose of its “containment” and 
creation of artificial balance of the Western Balkan after 2013, the 
West will instrumentalize the Islamic factor even more so.
Key words: postmodern glossary, westernization, fragmentation, 

EuroAtlantic expansion, Serbia, Western Balkan
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Resume

In paralel with the introduction of new, transitional, unipo
lar world system after the end of the Cold war, a new terminology 
has been sistematically introduced into the social communica
tion. Its mission consisted in spiritual transformance and prepa
ration of the subjects for the „new order“ in the making. Special 
glossary was designed for the area towards which the victorious 
expansion of NATO and the EU was pointed – Central Europe 
and Balkan. Geographically inadequate and geopolitically ma
nipulative term Western Balkan has been created during the last 
years of the 20th century, which comprised former Yugoslavia 
without Slovenia, but including Albania. It wasn’t only the term 
of neutral name and limited duration, but also an experiment of 
ideology of globalism and the test for EU common foreign policy.

Primary goal of creating the Western Balkan was to stabi
lize the postconflict area, to harmonize it for an EuroAtlantic ex
pansion, and receive a “hallmark” of the West, although Western 
Balkan in geographical, civilization and geopolitical sence most
ly doesn’t belong to the West. Furthermore, Serbia as the largest 
and most populated country of the Western Balkan, is not located 
at the western, but at the central part of the Balkan region. Such 
position of Serbia will be especially emphasized after joining 
of Croatia to EU in 2013. According to that, in the forthcoming 
future, the Western Balkan will be significantly diminished and 
changed. Serbia will become even more dominant in territorial, 
population and economic terms. Serbia’s potential power in the 
region will be additionally contributed by the Serbian popula
tion and neighboring area (especially the Republic of Srpska). In 
order to preserve the artificial balance in the diminished Western 
Balkan, the West will still “curb” the Serbian factor by instru
mentalizing the geopolitical pretensions of the Muslim/Bosniak 
and Albanian element.
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