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Пој мов не од ред ни це и њи хо ва зна че ња, је зик ко ји се ко-
ри сти - ве о ма ути чу на по и ма ње све та и ње го во раз у ме ва ње. 
Тер ми но ло ги ја, и у јав ној и у струч ној упо тре би, не из бе жно 
са др жи не са мо спо знај но-вред но сну, већ и упо треб но-вред-
но сну, „ин стру мен тал ну“ ди мен зи ју ко ја се огле да у ње ној 
прак тич ној при ме ни. То им пли ци ра да и у уже схва ће ној по-
ли тич кој ди мен зи ји, и у по ли тич ком и у по ли ти ци, тер ми-
ни пред ста вља ју пр во ра зред на ору ђа по ли тич ког дис кур са. 
„Сто га је де фи ни са ње свр сис ход них тер ми на, њи хо во усва-
ја ње од стра не при ста ли ца и по том пу шта ње у ма сов ни „оп-
ти цај“  - ва жно сред ство вла да ња или оства ри ва ња не ког ци-
ља.“1 Гле да но са ста но ви шта де ло твор но сти, од дру го ра зред-
ног је зна ча ја да ли је ко ре ла ци ја из ме ђу ко ри шће ног дис кур-
са и ствар но сти исти ни та, да ли је она из раз по ду дар но сти 
пој ма и фе но ме на на ко га се он од но си, на од нос озна чи те ља 
и озна че ног. По ли тич ки дис курс пре све га и слу жи да се де-
лу је у прав цу про ме не ствар но сти - упра во кроз су ге ри са-
ње зна че ња, кроз ути цај  на из ме ну пер цеп ци је а ода тле и на 
са мо по на ша ње и де ло ва ње оног ко ји усва ја овај су ге ри са-
ни „пој мов ни оквир“. Дис кур зив ни циљ је да кроз зна чењ ско 
пре у сме ра ва ње иза зо ве же ље ну про ме ну, у слу ча ју по ли тич-
ког – по ли тич ку про ме ну, и та ко до при не се ства ра њу но ве 
по ли тич ке ствар но сти. Ниг де као на по љу по ли тич ког овај 
„но ми на ли стич ки де тер ми ни зам“ не от кри ва бо ље и ви ше  
ди на мич ку, не де тер ми ни стич ку при ро ду сва ког дис кур са – 
ве зу „зна ња“ и „мо ћи“ са др жа ног у са мом је зи ку, у пој мов-
ним кон струк ци ја ма и њи хо вим зна чењ ским упо тре ба ма.2

Пој мов не од ред ни це у по ли тич ком дис кур су им пли-
ци ра ју и сво ју ква ли та тив ну, вред но сну ди мен зи ју: у од но-
су на фор му ла ци је ко је су у упо тре би и по ја ве ко је се њи ма 

1 Ан ђел ко вић Дра го мир, „Не про ми шље ност срп ског по ли тич ког је зи-
ка“ у Српскинационалнимазохизам, Ал те ра, Бе о град, 2009, стр. 261.

2 О од но су зна ња и мо ћи де таљ ни је код: Фу ко Ми шел, Фу ко Ми шел, 
Археологијазнања, Пла то, Бе о град, 1988.
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де фи ни шу, оне мо гу би ти по зи тив не, не у трал не или пак не-
га тив не. Исти по ли тич ки акт, де ло - мо же се по сма тра ти и 
име но ва ти вред но сно дру га чи је. При ме ри це, чин вој ног на-
па да, ору жа ног, рат ног деј ства мо же се сма тра ти не га тив ним 
(„агре си ја“, „осва ја ње“), не у трал ним („су коб“) или по зи тив-
ним („ин тер вен ци ја“), а  већ у скла ду са име но ва њем ко је им-
пли ци ра од нос пре ма тој по ја ви, то јест вред но сни став. Исто 
је и у слу ча ју са озна ча ва њем ак те ра ору жа не по бу не ко ји 
мо гу би ти име но ва ни „се па ра ти сти ма“ и „од мет ни ци ма“ (чак 
и „те ро ри сти ма“), „по бу ње ни ци ма“ или пак „бор ци ма за сло-
бо ду“, „осло бо ди о ци ма“. От це пље ње де ла др жав не те ри то-
ри је мо же се ква ли фи ко ва ти „про гла ша ва њем не за ви сно сти“ 
или „се па ра ти змом“, већ у за ви сно сти од угла и ин те ре са ко-
ји се дис кур зив но про јек ту је.  

Дис кур си на про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је у прет ход-
них две де це ни је от кри ва ју ши рок ди ја па зон по ли тич ких 
од ре ђи ва ња те њи хо вих им пли ка ци ја не са мо на „ужем“ по-
ли тич ком по љу, већ и по пи та њу од но са пре ма по ја ва ма ко ја 
на пр ви по глед не из гле да ју „по ли тич ким“. Та ко се упо тре-
бе ко ва ни ца „бо сан ски (или хр ват ски) Ср би“, „Ко со ва ри“ (а 
не „срп ски Ал бан ци“), или, ре ци мо, ста вља ње „Бе о гра да и 
При шти не“ у исту ра ван ка да се опи су је пре го ва рач ки про-
цес итд са др же не сум њи во по ли тич ко од ре ђе ње и има ју по-
ли тич ке по сле ди це. 

Срп ска по ли тич ка кла са и ме ди ји, из раз ли чи тих раз-
ло га, ни су вич ни си сте мат ској упо тре би „по ли тич ког је зи-
ка“, по го то во ка да се ра ди о де ло ва њу др жав них ин сти ту ци ја 
и ре ле вант них по ли тич ких фак то ра на оства ри ва њу за шти-
те ви тал них на ци о нал них ин те ре са и по сти за њу зна чај них 
на ци о нал них ци ље ва. За раз ли ку од њих, по ли ти ке број них 
раз ви је них др жа ва по ка зу ју су прот не при ме ре: „по у че на  не-
га тив ним ис ку ством са  Ви јет нам ским ра том, аме рич ка ад-
ми ни стра ци ја и вој ни еста бли шмент ите ка ко на ла зе по го дан 
мо дел са рад ње са ре ле вант ним ме ди ји ма – ка ко би у кри-
тич ном мо мен ту под у пр ли на ци о нал не спољ но по ли тич ке 
те жње. То је био слу чај и са Бри тан ци ма, то ком  Фо кланд-
ског ра та.“3 Ови кон тра-при ме ри ја сно по ка зу ју ка ко се уну-

3 Ан ђел ко вић Дра го мир, „Не про ми шље ност срп ског по ли тич ког је зи-
ка“ у Српскинационалнимазохизам, Ал те ра, Бе о град, 2009, стр. 262.



АлександарСашаГајић „ЗАПАДНИБАЛКАН“...

86

тар „по ли тич ког дис кур са“, ка да по ли тич ки од лу чи о ци зна ју 
шта хо ће и це ло ви то де лу ју у при лог то ме -  не са мо ства ра 
оп ште при хва ће на тер ми но ло ги ја у ци љу ин те ре сног по ли-
тич ког де ло ва ња, већ и по све ла ко, уоча ва ју про бле ма тич ни, 
спор ни тер ми ни ко ји су у оп ти ца ју у јав ној сфе ри, ко ји се 
изо лу ју, не у тра ли шу и вр ло бр зо – ели ми ни шу. И то не са мо 
они ја сно по ли тич ки обо је ни – већ и она при вид но не по ли-
тич ки, не у трал ни.   

Појам„ЗападногБалкана“

И ге о граф ске од ред ни це, не рет ко, има ју сво ју по ли тич-
ко-вред но сну дис кур зив ну ком по нен ту, ство ре ну би ло као 
део исто риј ског на сле ђа што по вла чи и пер цеп ци ју по сма-
тра ња фи зич ко-ге о граф ских да то сти, би ло као про јек ци ју 
бу ду ћих на ме ра „про ву че них“ кроз са гле да ва ње име но ва ног 
про сто ра. У ужем сми слу се мо же го во ри ти о ге о по ли тич ким 
од ред ни ца ма, тј. о ге о по ли тич ком дис кур су што де фи ни ше, 
ука зу је и усме ра ва од ре ђе не про стор не це ли не са сво јим ге-
о граф ским да то сти ма у по ли тич ки же ље ном прав цу. Ге о по-
ли тич ки дис курс, да кле, об је ди њу је исто риј ско-раз вој ну пер-
цеп ци ју са стра те шким ин те ре сно-по ли тич ким про јек ци ја ма 
кроз њи хо во име но ва ње и од ре ђе ње. Нпр. са свим је ја сно да 
име но ва ње За ли ва са или без пре фик са „Пер сиј ски“ озна ча ва 
и раз ли чи то гле да ње и на исто риј ску и бу ду ћу уло гу при пад-
ност ове мор ске по вр ши не; да при па да ње од ре ђе них европ-
ских зе ма ља „Сред њој Евро пи“ или „Ис точ ној Евро пи“ (при 
че му се гра ни ца „ис точ ног“ по ме ра од Бер ли на све до Пе-
тро гра да и Азов ског мо ра) има исто вре ме но и зна че ње кул-
тур но-ци ви ли за циј ске и ге о по ли тич ке при пад но сти или бар 
ори јен та ци је, као што су се пој мо ви „Бли ског“, „Сред њег“ и 
„Да ле ког“ Ис то ка, њи хо во рас по сти ра ње те раз гра ни че ње 
ме ња ли не са мо у за ви сно сти  од уда ље но сти већ и од ин те-
ре сне пер цеп ци је ко ло ни јал ног „цен тра“ пре ма „по лу пе ри-
фе ри ја ма“ и „пе ри фе ри ја ма“.

Син таг ма „За пад ни Бал кан“ упра во спа да у ред пр во-
ра зред них по ли тич ки -дис кур зив них, од но сно ге о по ли тич-
ких од ред ни ца. Њи ме се од ре ђу је и усме ра ва про стор бал-
кан ских др жа ва (без Тур ске) те њи хо вих по ли тич ких си сте-
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ма4 ко је ни су чла ни це Европ ске Уни је а те же да то по ста ну. 
Са ста вље на је од ре чи „За пад ни“ и „Бал кан“. При лог „За пад-
ни“ са мо на пр ви по глед озна ча ва стра ну све та, од но сно за-
пад ни део јед не ја сне ге о граф ске це ли не. У ства ри, он тре ба 
да озна чи ци ви ли за циј ску те жњу ка при пад но сти За па ду, од-
но сно „гло бал ном За па ду“ као ци ви ли за ци ји по зног мо дер-
ни те та са сво јим уни вер зал ним, гло бал ним пре тен зи ја ма и 
ути ца ји ма на сва под руч ја и све ре ги је све та. 

Ма да де лу је као по јам ко ји се ја сно од но си на по зна ту 
ге о граф ску да тост – нај и сточ ни је европ ско по лу о стр во ко је 
сто ји као ве за из ме ђу Сред ње Евро пе и Ма ле Ази је, од но сно 
Бли ског ис то ка, сам „Бал кан“ као ге о граф ска од ред ни ца за-
пра во је спор на  и по оби му и са др жа ју: на и ме, по сто је раз-
ми мо и ла же ња о то ме да ли се за се вер не гра ни це Бал ка на 
узи ма ју ре ке Са ва и Ду нав или се он рас про сти ре од Тр ста 
до Оде се, или, пак, он  об у хва та са мо мно го ма ње, ју жни је 
про сто ре из ме ђу Ва ло не и Је дре на или не ких дру гих та ча-
ка из ме ђу ју жне Ал ба ни је и ју жне Тра ки је. Та ко ђе, крај ње 
је про бле ма тич но и да ли се у фи зич ко-ге о граф ском сми слу 
уоп ште ра ди о „по лу о стр ву“ бу ду ћи да је ра сто ја ње из ме ђу 
ње го вих ис точ них и за пад них кра је ва знат но ве ће не го, ре-
ци мо, из ме ђу оба ла Се вер ног мо ра и Ја дра на (нпр. Хам бур га 
и Тр ста) ко ји се сма тра ју де лом кон ти нен тал не ма се а не по-
лу о стр вом...

Исто риј ска име но ва ња овог про сто ра та ко ђе ука зу ју на 
при сут ност ње го вог по сма тра ња кроз при зму (гео)по ли тич-
ких дис кур са, по за мљу ју ћи на зи ве од цар ста ва и ци ви ли за-
ци ја ко ја су се на ње му сме њи ва ла. Ово се де ша ва ло че шће 
не го за би ло ко ју дру гу од ве ћих европ ских ге о граф ских це-
ли на, и узрок то ме су сва ка ко ја че по ли тич ке и кул тур но-ци-
ви ли за циј ске тур бу лен ци је на  овом про сто ру у од но су на 
оста ле де ло ве Евро пе. 

Сам на зив Бал кан је но ви јег да ту ма. „Реч је тур ска и 
зна чи пла ни на, пр ви ју је у на уч ним ра до ви ма упо тре био 
не мач ки ге о граф Ав густ Цој не 1808. го ди не.“,5 и до ње га је 

4 О по ли тич ким си сте ми ма овог про сто ра ви ше код Сто ја ди но вић Ми-
ша, „Иза зо ви по ли тич ких си сте ма на Бал ка ну“,  Српскаполитичка
мисао, вол. 28, бр. 2/2010, стр. 83-100.

5 Ла ки ће вић Дра ган, АрхипелагБалкан, Ин сти тут за европ ске сту ди је, 
Бе о град, 2002, стр. 30.
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до шло услед по гре шног схва та ња по лу о стрв ског ре ље фа као 
је дин стве ног лан ца пла ни на, „Цен трал ног Би ла“, што се пру-
жа од Цр ног Мо ра до Ал па. „Тур ско ста нов ни штво ис точ ног 
де ла по лу о стр ва зо ве Бал ка ном и да нас ис точ ни део ста рог 
Хе му са, нај ни жи и нај не зна чај ни ји. Вр ло је ве ро ват но да су 
Ами Буе и дру ги ис пи ти ва чи  чу ли на зив Бал кан од сво јих 
пра ти ла ца, ко ји су овим име ном на зи ва ли и цен трал не и за-
пад не де ло ве овог Би ла, јер Тур ци Бал ка ном на зи ва ју сва ку 
пла ни ну ко јој не зна ју име“- по ја шња вао је Цви јић6. Пре то га, 
об зи ром да су се на уч ни ци у ве зи са овим про сто ром по нај ви-
ше ин те ре со ва ли за исто ри ју ста ри на, пре о вла да вао је на зив 
Хе лен ско или Грч ко по лу о стр во, или, об зи ром на та да шње 
по ли тич ке при ли ке и пре те жну власт тур ских Осман ли ја на 
ње му, кар то гра фи су га име но ва ли Европ ским Осман ским 
Цар ством или Европ ском Тур ском (овај по јам је пре о вла да-
вао од по чет ка 19. ве ка па све до Бер лин ског Кон гре са 1878. 
го ди не). Тек та да по чи њу да над ја ча ва ју ути ца ји ге о граф ских 
иде ја са по чет ка 19. ве ка (из ра до ва Хум бол та и Ри те ра) да се 
име но ва ња на осно ви по ли тич ко-исто риј ских це ли на за ме не 
при род но-ге о граф ским на зи ви ма. Но, и по ред то га, ути ца-
ји по ли тич ких дис кур са на ста ви ли су сво је де ло ва ње би ло 
кроз пе жо ра тив но по и ма ње „Бал ка на“ и „бал ка ни за ци је“ као 
из ра за ин хе рент не не ста бил не рас цеп ка но сти и за ва ђе но сти 
свих тво ре ви на на овом про сто ру7, па до по ку ша ја да се он 
при бли жи и „уве ду“ у За пад као - „За пад ни Бал кан“. 

Периферија„ЗападногБалкана“
иевропскицентар

Кон цепт „За пад ног Бал ка на“ под ра зу ме ва ре ги ју са чи-
ње ну од но во на ста лих зе ма ља, („бал ка ни да“) на про сто ру 
бив ше Ју го сла ви је из ко јих је из у зе та Сло ве ни ја као чла ни ца 
ЕУ а при до да та Ал ба ни ја. У по чет ку, на зив „За пад ни Бал-
кан“ био је ве зан за пост кон фликт ни ме наџ мент Европ ске 
уни је, а по том и за евен ту ал не евро ин те гра ци је – при кљу че-
ње овог про сто ра ЕУ. Он је омо гу ћа вао кре а то ри ма по ли ти-

6  Цви јић Јо ван, „Бал кан ско по лу о стр во“,  ТајнаБалкана (Збор ник, ур. 
Бра ни слав Ма тић), СКЦ, Бе о град, 1995, стр. 89.

7 Ви ше у Кне же вић Ми лош, Балканскапометња, ДП Ђу ро Са лај, Бе о-
град, 2006.
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ке у Бри се лу да са овом ре ги јом по сту па ју ком пакт но и тре-
ти ра ју је као це ли ну у сми слу при о ри тет них пи та ња ко ји се 
мо ра ју ре ша ва ти, бу ду ћи да је ЕУ ви де ла се бе као „по гон ску 
сна гу“ при ли ком тран сфор ма ци је кон фли ка та на овом под-
руч ју а са ци љем оси гу ра ва ња ми ра и без бед но сти у Евро пи.8 
Пр ви пут упо тре бљен 1999. го ди не,  тер мин „За пад ни Бал-
кан“ је по сте пе но уво ђен пр во у ди пло мат ски а он да и у јав ни 
реч ник, да би на кра ју био ко ри шћен и у ме ђу на род ним до ку-
мен ти ма (и то без зна ка на во да) као и у на уч ним сту ди ја ма из 
по ли тич ке ге о гра фи је, ге о по ли ти ке, ме ђу на род них од но са и 
на у ке о без бед но сти.  

„За пад ни Бал кан“ се, пре ма то ме, по сма тра као уну тар 
се бе фраг мен ти ра на, ра цеп ка на ге о граф ска це ли на до ко је су, 
са јед не стра не, „до пр ли“ то ко ви евро ин те гра ци је, а са дру-
ге, као про стор пре ком по но ван ра за ра њем Ју го сла ви је, са све 
на сле ђе ним про бле ми ма и те шко ћа ма ко је из и ску ју пост кон-
фликт на ре ше ња уве зе на „од спо ља“9. „Прин ци пи на осно ву 
ко јих је из дво јен „За пад ни Бал кан“ су ди ску та бил ни. Јед на 
мо гућ ност је сте  да је то ре ги о нал ни ин те гра ци о но-про стор-
ни оквир у ко ји су сме ште не и „огра ђе не“ зе мље бал кан ског 
„shat ter belt”-а ко је су у про те клој де це ни ји има ла ет но-ге о-
по ли тич ке су ко бе... С об зи ром да је та кво ста ње спољ ном ин-
тер вен ци јом са мо при ми ре но, да су ко би „сва ко га са сва ким“ 
и ме ђу соб не ет нич ке не тр пе љи во сти још бук те... тај про стор 
је ста вљен у „ка ран тин“ тј. у „чи сти ли ште“ кроз ко је тре ба 
за јед но да про ђе, а да по том, у не ком тре нут ку у бу дућ но сти, 
бу де у „па ке ту“ (а мо жда и без не ке од зе ма ља ко је му са да 
при па да ју) евен ту ал но при кљу чен ЕУ. Дру га мо гућ ност је сте 
да „За пад ни Бал кан пред ста вља, у ства ри, са мо „ре зи ду ал ну 
тво ре ви ну“ – оста так са ста вљен од „очај них др жа ва“, те да је 
он про из вољ на, ве штач ка кон струк ци ја Бри се ла“10 са ко јим 

8 SummaryNoteontheJointReportbyJavierSolana,EUHighRepresen
tativefortheCFSP,andOlliRehn,EUCommissionerforEnlargement,
ontheFutureEURoleandContributioninKosovo,Bri sel, 17.7.2006, str. 
200/06 www.con si li um.euro pa.eur/uedocs/cms_da ta/docs/pres sda ta/EN/
re ports/90537.pdf,

9 О ге о по ли тич кој ди мен зи ји про ши ре ња ЕУ ви де ти: Сте пић Ми ло-
мир, „Ге о по ли тич ност ши ре ња ЕУ и по ло жај Ср би је“, Српскаполи
тичкамисао, вол. 27, бр. 1/2010, стр. 17-42.

10 Ке кић Ла зар, „За пад ни Бал кан: пре ти но ва кри за“, Економист, бр. 
140, НИП Е-прес д.оо. Бе о град, стр. 50.
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ЕУ за са да не зна шта ће. „За пад ни Бал кан“, да кле, ни је ство-
рен аутох то ном во љом и те жња ма ње го вих др жа ва – чла ни-
ца, већ во љом „За па да“, и то са ци љем да их раздвоји од оних 
др жа ва ко је су већ уну тар евро-атлант ских струк ту ра или је 
њи хов при је увр штен у ја сно од ре ђе ну про це ду ру и ti ming. 
“11 

Под усло вом да је пр ви сце на рио ствар но же љен а не 
„фин ги ран“ као „па ра ван“ за дру гу мо гућ ност, евро ин те гра-
ци о ни про цес тре ба ло би да се од ви ја по ступ но, кроз по сту-
пак „ста би ли за ци је и при дру жи ва ња“ и мо да ли те те ре ги о-
нал не са рад ње, при ла го ђен овом про сто ру што као трај ни 
услов пред ви ђа от кла ња ње су ко ба ме ђу но во на ста лим др жа-
ва ма и њи хо ву бр зу мо дер ни за ци ју у скла ду са про пи са ним 
стан дар ди ма. „Тем по ре фор ми, ме ђу тим, не за ви си са мо од 
ад ми ни стра тив них спо соб но сти др жа ва ко је те же члан ству 
у ЕУ или по ли тич ке во ље њи хо вих ру ко вод ста ва, не го у ве-
ли кој ме ри и од то ка ре ша ва ња кон фли ка та у ре ги о ну. На тај 
про цес ути чу три нај ва жни ја спољ на ак те ра: ЕУ, САД и Ру-
си ја.“12 По ред „Про це са ста би ли за ци је и при дру жи ва ња ЕУ“, 
у пр вој де це ни ји 21. ве ка под ра зу ме ва ло се и уче шће зе ма ља 
„За пад ног Бал ка на“ у дру гим број ним ре ги о нал ним ини ци-
ја ти ва ма: Про це су са рад ње зе ма ља Ју го и сточ не Евро пе, Цен-
трал но-европ ске ини ци ја ти ве, Пак та за цр но мор ску еко ном-
ску са рад њу, Ини ци ја ти ве за са рад њу у ју го и сточ ној Евро-
пи, Евро-ме ди те ран ској ини ци ја ти ви, Пак ту за ста бил ност у 
Ју го и сточ ној Евро пи (SE CI),  Ја дран ско-јон ској ини ци ја ти ви, 
Про це су ду нав ске са рад ње итд.   

Син таг ма „За пад ни Бал кан“, да кле, од ре ђу је не са мо ко 
је (на из глед) нај ва жни ји спољ ни фак тор ме ђу њи ма за оства-
ре ње „до бро су сед ске ре ги о нал не са рад ње“, већ и ко пред-
ста вља вред но сно-ци ви ли за циј ски ори јен тир свих зе ма ља 
уну тар овог под руч ја: ЕУ као ци ви ли за циј ско „је згро“ За-
па да „цен тар“ је ка ко ме „при род ним за ко ни ма“ те жи сва ка 
„за пад на“ (или „по за пад ња че на“) „пе ри фе ри ја“, срећ но уву-
че на у цен три пе тал но, ин те гра тив но деј ство „цен тра“. То је 
сли ко ви то твр дио и Оли Рен, ко ји је, сво је вре ме но, чак упо-
ре дио ЕУ са „ком па сом ко ји по ма же зе мља ма у ре ги о ну да 

11 Сте пић Ми ло мир, Српско питање – геополитичко питање, Јан тар 
гру па, Бе о град, 2004, стр. 326.

12 Ре љић Ду шан, РусијаизападниБалкан, ИСАЦ Фонд, Бе о град, 2009, 
стр. 5.
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се ори јен ти шу и оста ну на ми ро љу би вом пу ту ка ре фор ма-
ма“.13 Но, са дру ге стра не он под ра зу ме ва и фраг мен ти ра ност 
и „бал ка ни за ци ју“ др жав них че сти ца на пе ри фе ри ји, њи хо ву 
ха о тич но сти и нео д ре ђе ност те од су ство вред но сне по ду дар-
но сти ко ја се не на ла зи код њих, већ не где дру где, у „цен тру“ 
ко ји их при вла чи. Упра во због то га што је сме шта у „пу ку 
пе ри фе ри ју“ иде а ли зо ва ног За па да, а не у пу но прав ни, ма да 
обод ни део ње ног „цен тра“, по јам „За пад ни Бал кан“ је био 
из ло жен же сто кој кри ти ци у Хр ват ској14. Ка ко се у на по љу 
кул ту ре, кул тур ног на сле ђа и кул тур ни ве за пре о ста лих из 
де це ни ја за јед нич ког жи во та у Ју го сла ви ја ма као екви ва лент 
„За пад ном Бал ка ну“ не рет ко ко ри стио и по јам „Ју гос фе ре“ 
што је бу дио по све нео сно ва не стра хо ве од не ка кве об но ве 
Ју го сла ви је у европ ској ре жи ји - раз ло зи за не га тив ни оди јум 
у Хр ват ској би ле су још ве ће. Европ ске би ро кра те и ме ди ји, 
на рав но, ни су има ле та кве пре тен зи је – већ са мо да под пој-
мом „Ју гос фе ре“ опи шу за јед нич ке кул тур не ве зе ре ги је „За-
пад ног Бал ка на“: ин сти ту ци о нал но на сле ђе, се ћа ња, је дин-
стве ни је зик и за јед нич ке ет но-пси хо ло шке ка рак те ри сти ке 
(цви ји ћев ско-двор ни ко ви ћев ски „ди нар ски тип“)... 

У по ли тич кој упо тре би у ме ђу на род ној ко му ни ка ци ји, 
пак, син таг ма „За пад ни Бал кан“ слу жи још јед ној „се кун дар-
ној“ и не до вољ но уоче ној свр си – да се за у век из упо тре бе, 
па и из се ћа ња, по ти сне име но ва ње овог под руч ја као пре-
те жног про сто ра „екс Ју го сла ви је“, бу ду ћи да је ЕУ би ла ди-
рект ни пр во под стре кач, а по том и са и звр ши тељ ње ног „раз-
би ра спа да.

„ЗападниБалкан“исрпскиинтереси

Као пост кон фликт но-евро ин те гра тив на син таг ма „За-
пад ни Бал кан“, по сма тра на из угла срп ских ви тал них ин те-
ре са, сва ка ко је нео д го ва ра ју ћа. Ма да се срп ски ет нич ки про-
стор (ума њен у од но су на онај у бив шој Ју го сла ви ји, и још  
уз при до да ва ње про сто ра ма тич не др жа ве ал бан ског на ро да 

13 Rehn Ol li , “Char ting Euro pe’s Chan ging Sha pe”, Europe’sWorld (on-
li ne), pro le će 2009, www. euro pe sworld.org/New En glish/Ho me/Ar tic le/
ta bid/191/Ar tic leType/Ar tic le Vi ew/Ar tic leID/21315/lan gu a ge/en-US/Char-
ting-Euro peschan gingsha pe.aspx

14 Ви ди нпр.      Milardović Anđelko, Hrvatska u “trećoj Europskoj ligi”, Dom
isvijet, 30. listopada 2000, http://www.hic.hr/dom/316/dom05.htm
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- Ал ба ни је) по но во по сма тра као део јед не, ма ка ко не ста бил-
не и про ви зор не це ли не, ње на фраг ме ти ра ност, но во на ста-
ле ме ђу др жав не ве зе и под спољ ним упли вом ус по ста вље ни 
од но си сна га, а на ро чи то са др жи на же ље не до бро су сед ске 
са рад ње ко ја под ра зу ме ва при зна ва ње по Ср бе и Ср би ју не-
по вољ ног statusa quo (што се зах те ва као пред у слов за да-
ље евро ин те гра ци је) из ра зи то су су прот ста вље не ви тал ним 
срп ским ин те ре си ма. По себ но је опа сно што се кроз по јам 
„За пад ног Бал ка на“ на ма ла вра та уво ди цео ал бан ски ет-
нич ки про стор (што тре ба гле да ти у кон тек сту се це си је КиМ 
и на ме та ња до бро су сед ских од но са са овом ква зи др жа вом 
кре и ра ној на де лу др жав ног про сто ра Ре пу бли ке Ср би је), а 
ис кљу чу ју срод не и стра те шки ма ње или ви ше бли ске бал-
кан ске пра во слав не зе мље, чла ни це ЕУ – Грч ка и Бу гар ска, 
уз чи ју се по моћ лак ше мо гу по ку ша ти об у зда ти ал бан ске 
ве ли ко др жав не пре тен зи је на по лу о стр ву. 

Због све га то га срп ски ин те ре си пре вас ход но тре ба да 
бу ду окре ну ти са ве зни штву са пра во слав ним бал кан ским 
на ро ди ма и др жа ва ма, а по том и са дру гим ју жно сло вен ским 
ет но-кон фе си о нал ним за јед ни ца ма, док са Ал бан ци ма тре ба 
да бу ду на по след њем ме сту, тек ка да про ду бље на са рад ња 
и чи тав низ са ве зни шта ва уро де зна чај ни јим пло дом и ство-
ре про тив те жу ал бан ским ре ги о нал ним пре тен зи ја ма. По ред 
то га, син таг ма „За пад ни Бал кан“ Ср би ју сме шта на ду бо ко 
пе ри фер ни по ло жај ко ји под ра зу ме ва ин фе ри ор ност те те-
жње за при пад но шћу Уни ји као фа сци нант ни, крај њи циљ 
ко ји са мо по спе шу је уну тра шње кул тур но-ци ви ли за циј ске 
рас ко ле уну тар срп ских ели та у ко ји ма је већ по од ма као про-
цес кул тур ног по за пад ња че ња и исто вре ме но, оту ђе ња и од-
на ро ђе ња. У то ме ле жи је још је дан, уну тра шњи раз лог за 
не ко ри шће ње од но сно  од ба ци ва ње упо тре бља ва ња ове син-
таг ме у сва ком јав ном го во ру у Ср би ји.

Та ко ђе, тре ба ис та ћи и да је тер мин „За пад ни Бал кан“ у 
на уч ном по гле ду, и ге о граф ски и кул тур но-исто риј ски, по све 
не а де ква тан. У ге о граф ском и ге о по ли тич ком сми слу (прем-
да спа да у ле ви, „за пад ни“ део Бал кан ског по лу о стр ва, а не  
ње го ву „ис точ ну“ по ло ви ну по пут нпр. Бу гар ске) Ср би ја је 
цен трал на зе мља овог под руч ја, и кул тур но-исто риј ски и по-
ли тич ки и ко му ни ка ци о но (по што све ва жне коп не не и реч не 
ко му ни ка ци је иду прав цем се вер-југ и ис ток-за пад или про-
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ла зе или тан ги ра ју про стор Ср би је). Ср би ја је, да кле, цен тар 
Бал ка на, или зе мља „Цен трал ног Бал ка на“ сме ште на из ме ђу 
ње го вог за пад ног и ис точ ног де ла. Та квом је тре ба на зи ва-
ти, а из бе га ва ти ко ри шће ње пој ма „За пад ног Бал ка на“ и при-
пад ност Ср би је ње му из број них, ра ни је на ве де них раз ло га. 
У кул тур но-исто риј ском сми слу, по ред ве зи ва ња син таг ме 
„Цен трал ни Бал кан“ за Ср би ју, по жељ но би би ло ко ри сти-
ти и син таг му „Пр ва Евро па“ (Европапроте) ко ји од ба цу је 
по ло жај кул тур не ин фе ри ор но сти у од но су на ци ви ли за ци ју 
„За па да“ и „бе зал тер на тив ну“ те жњу ка њој, а ука зу је на то 
да су нај ста ри је кул тур не и по ли тич ке тво ре ви не на про сто ру 
Евро пе (Ле пен ски Вир, нео лит ска Вин чан ска и Стар че вач ка 
кул ту ра, те ан тич ка Ми ној ска, Ге то-трач ка, те Хе лен ска кул-
ту ра) на ста ле упра во на про сто ру Бал кан ског по лу о стр ва.  

Гле да ју ћи у ши рем ге о по ли тич ком кон тек сту, про стор 
Бал ка на пре би тре ба ло на зи ва ти „Ју жном“ или „Ме ди те-
ран ском Евро пом“, не го „Ју го и сто ком“ или „Ју го и сточ ном 
Евро пом“ што пер спек ти ву по но во „цен три ра“ ис кљу чи во 
око За па да, или, још уже, на „Сред њу Евро пу“, а пре ви ђа да 
је про стор по лу о стр ва за дру ге ве ли ке кул тур но-по ли тич ке 
ути ца је ко ји се сти чу на ње му, јед на ко „Ју го за пад“ (за Ру си ју) 
или „Се ве ро за пад“ (за Тур ску и ори јен тал ни, арап ски свет) 
ко ли ко и „Ју го и сток“ за Нем це.   

Та ко ђе, у уну тар ре ги о нал ним од но си ма, Ср би ја, за рад 
сво јих ин те ре са, на би тре ба ла да од ме њу је „за пад но бал кан-
ску“ тер ми но ло ги ју „пост ју го сло вен ском“ или „ју гос фе рич-
ном“ и то из ви ше раз ло га. Као пр во, „ју го но стал гич ни им-
пул си“, као и све што је окре ну то са мо про шло сти а не и ак-
тив ним на до ла зе ћим пер спек ти ва ма, ни су од већ про дук тив-
ни, по го то во због то га што је у пер цеп ци ја ма но во на ста лих 
су сед них др жа ва и њи ма „при па да ју ћих“ но во про гла ше них 
на ци ја ју го сло вен ско на сле ђе ре кон стру и са но пре све га око 
„устав ног про јек та“ из 1974. го ди не (или ти нај не га тив ни јег 
де ла ју го сло вен ске (кон)фе де рал не прав не тра ди ци је што је 
ди рект но до вео до ње ног на сил ног рас па да), а идеј но све ску-
па на сло ње но на про тив-срп ску пер цеп ци ју „ју го сло вен ства“ 
по  прин ци пу „сла ба Ср би ја, ја ка Ју го сла ви ја“ и у том сми слу 
„по ста вље не“ „до бро су сед ске ко ла бо ра ци је“ под спољ ним 
па тро на том. Исти прин цип ок тро и сан је и са да, са мо у но вом 
тер ми но ло шком кљу чу – „сла ба Ср би ја, јак За пад ни Бал кан“. 
Ср би ја, због све га то га, сво је ин те ре се тре ба да са гле да ва и 
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оства ру је ко ри сте ћи она на сле ђе и оне ве зе из пе ри о да бив-
ших Ју го сла ви ја ко је јој по го ду ју и ко ри сте без ин си сти ра ња 
на „ју го сло вен ском име но ва њу“ све до пе ри о да док не по ста-
не до вољ но опо ра вље на и ја ка (са до брим са ве знич ким за-
ле ђем на ван ју го сло вен ским, пра во слав но-бал кан ским про-
сто ри ма) да ре ви та ли зу је др жав но на сле ђе про шлих Ју го сла-
ви ја, а све у скла ду са соп стве ним ду го роч ним ин те ре си ма 
при ме ре ним 21. ве ку и на до ла зе ћој мул ти по лар ној ери чи је 
ће се тра јек то ри је су сти ца ти на Бал ка ну.    

Перспективе„западнобалканског“концепта

Упра во мо гућ но сти при сти жу ће мул ти по лар не епо хе 
ба ца ју зна чај но све тло на пер спек ти ве „за пад но бал кан ског“ 
кон цеп та као при сту па што при па да про шло сти, од но сно - 
пре ва зи ђе ног кон цеп та. Овај по лит-дис кур зив ни по јам био 
је мо жда и при ме рен кра ју про шлог ве ка, пост кон фликт ним 
де ло ва њи ма и по ли ти ци про ши ре ња ЕУ из вре ме на до ве ли-
ког про ши ре ња 2004. го ди не, од но сно из „прет кри зне“ ЕУ, а 
ни ка ко оној по ли ти ци и ста њу у ЕУ на кон „кри зе кон сти ту-
ци о на ли зма“ (2005-2006), а на ро чи то мо не тар но-еко ном ске 
кри зе на кон ја ког уда ра свет ске еко ном ске кри зе 2008. го ди-
не на про сто ре це ле Евро пе. Свет ска еко ном ска кри за про ду-
би ла је кри зу ЕУ и свих ње них ин сти ту ци ја, до ве ла у те шко 
еко ном ско ста ње чи тав низ ње них др жа ва-чла ни ца, до дат но 
за ком пли ко ва ла од но се чла ни ца, и пре ма Бри се лу, и из ме ђу 
са мих др жа ва што отво ре но ис ка зу ју са свим раз ли чи те, па 
и ме ђу соб но су прот ста вље не по гле де на бу дућ ност ЕУ и по-
ли ти ке ко је тре ба во ди ти. Да је кон цепт „За пад ног Бал ка на“ 
за ста рео сма тра ју и мно ги екс пер ти, по пут Ог ња на Мин че ва, 
ди рек то ра „Ин сти ту та за ре ги о нал не и ме ђу на род не сту ди је“ 
из Со фи је: „Про шла је го то во чи та ва де це ни ја од по след њих 
ме ђу ет нич ких су ко ба и ни је осно ва но укљу чи ва ти чи тав ре-
ги он у пост кон фил ктни оквир, по што се до га ђа ју но ви иза-
зо ви и но ви про це си и они су у сен ци ове пост кон фликт не 
аген де ко ји се опи су је кон цеп том „За пад ног Бал ка на.“ Про-
паст овог кон цеп та та ко ђе ку ца на вра та због чи ње ни це да 
раз ли чи те зе мље у ре ги о ну има ју раз ли чи те учин ке, од но сно 
има ју раз ли чит сте пен успе ха у про це су европ ских ин те гра-
ци ја... То та ко ђе до при но си дез ин те гра ци ји кон цеп та „За пад-
ног Бал ка на“. И на кра ју, пи та ње је да ли овај кон цепт је сте 
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до бра осно ва за ана ли зу си ту а ци је у ре ги о ну Бал ка на с об зи-
ром на то да се свет бр зо ме ња.“15

Кон текст, од но сно де ша ва ња у све ту око Бал ка на и пре-
ма Бал ка ну се убр за но ме ња ју, од ви ја ју се убр за не про ме не 
– тур бу лен ти про це си на про сто ру Бли ског Ис то ка и се вер не 
Афри ке („арап ско про ле ће“); еко ном ско и по ли тич ко ја ча ње 
Тур ске ко ја пре ћут но окре ће ле ђа кон цеп ту при дру же ња ЕУ 
и ре о ри јен ти ше се на „нео о сман ску“ ге о стра те ги ју по врат ка, 
из ме ђу оста лог, и на про сто ре Бал ка на; по вра так Ру си је на 
исте про сто ре у пр вом ре ду кроз ге о е нер гет ски сек тор (из-
град ња га со во да „Ју жни ток“) пре ко ко га се и  са ма по ве зу-
је са зе мља ма ЕУ; не спо соб ност да се об у зда еска ла ци ја си-
стем ске кри зе у ЕУ у пр вом ре ду у мо не тар но-фи нан сиј ској 
сфе ри са не га тив ним по сле ди ца - по ре чи ма Ан ге ле Мер кел 
- нај ма ње до 2017. го ди не; уда ља ва ње ста во ва из ме ђу кључ-
них парт не ра у ЕУ по чи та вом ни зу су штин ских пи та ња што 
не сум њи во зна чи и ду го трај ни, де це ниј ски за стој у ин те гра-
ци ји бал кан ских кан ди да та за при јем у ЕУ – све су то по све 
но ви, круп ни мо мен ти у мо за и ку чи ји се рам ви ше не укла па 
у „за пад но бал кан ске“ ди мен зи је. Ако се то ме при до да да ни 
са ма ЕУ у про це су ре ша ва ња соп стве не си стем ске кри зе за-
си гур но не ће из гле да ти као она ЕУ пре то га - ЕУ што је ина-
у гу ри са ла по јам „За пад ног Бал ка на“ и од ре ђи ва ла са др жи-
ну и тем по ин те гра ци о них про це са са ни зом ступ ње ва као и 
чи ње ни цу, као и да ве ро ват ним при је мом још са мо Хр ват ске 
а не-при ма ња „срп ских зе ма ља“, од но сно остат ка све га оно-
га што је об у хва та ла „за пад но бал кан ска“ син таг ма и аген да, 
сам овај по јам  по ста је крај ње не по де сан за до са да шње по ли-
тич ке про јек ци је.

На про тив, но ви мул ти по лар ни им пул си, за хук та ли 
про це си и ути ца ји на пре о ста лом „не ин те гри са ном“ Бал ка-
ну у ко ме сре ди шње ме сто има ју „срп ске зе мље“ и Ср би ја 
што су из ван „За па да“ а у Евро пи, од но сно на тро ме ђи „За па-
да“, на ста ју ће „Евро а зиј ске уни је“ и „Бли ског Ис то ка“ - чи не 
тер мин „Цен трал ног Бал ка на“ и Ср би је као „цен трал но-бал-
кан ске зе мље“ по све аде кват ним на спрам но вих при ли ка и 

15 Мар ти но вић Ива „Да ли је кон цепт „За пад ног Бал ка на“ пре ва зи ђен?“, Сло
боднаЕвропа, 18.03.2012, http://www.slo bod na e vro pa.org/con tent/pro past_kon-
cep ta_za pad nog_bal ka na/24519321.html



АлександарСашаГајић „ЗАПАДНИБАЛКАН“...

96

њи хо вих пер спек ти ва. Тре ба за то, у прав ци ма ко ји се на хо-
ри зон ти ма на зи ру, та квом је на зи ва ти и та ко и ра ди ти.  

AleksandarSasaGajic

„WESTERNBALKAN”INCONTEMPORARY
POLITICALDISCOURSE

Summary

Notionsinthepublicsphereareoftentoolsofpoliticaldi
scoursewhichsuggestsmeanings,changeperceptionsand,then,
theactingofthosewhoadoptthem,whichisthefinalgoalofevery
discoursiveaffecting.“WesternBalkan”isoneofsuchnotionsin
regionalgeographyandpolitics,inwhichthehistoricaldevelop
mentandstrategicinterestpoliticalprojectionsareunitedthro
ughnaminganddefining.Thenotionwasinventedattheendof
20.centurybytheEUOfficialsanditwasrelatedtopostconflict
managementofexYugoslaviaterritorybyEU,and,secondly,for
eventualeurointegrations.Thepapersanalysesnumerousimpli
cationswhichthisnotionprojects–fromunquestioningvalueof
relationsbetween“periphery”andintegrative“center”,through
coveringupofsomeunpopularaspectofpastandthesettingof
framework fordevelopmentof “neighborhoodrelations”upto
reconsiderationsofall thoseaspect frompointofSerbian inte
rest,andalsotheadequacyofperspectiveofthatconceptinthe
differentinternationalcircumstancesafterthebrokeoutofWorld
economiccrisisandcomingofmultipolarepoch.
Keywords:“WesternBalkan”,politicaldiscourse,eurointegra

tions,postconflictmenagement,SerbiaandEU
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Resume

Notionsinthepublicsphereareoftentoolsofpoliticaldi
scoursewhichsuggestsmeanings,changeperceptionsand,then,
the acting of thosewho adopt them,which is the final goal of
everydiscoursiveaffecting.Therefore,thedefiningofusefulno
tions,theiradoptionbyfollowersand,than,theirtransmissionin
thepublicusageareimportantmeansofrulingorachievingsome
othergoal.DiscoursesontheterritoryofexYugoslaviainthelast
twodecadesarerepresentingwidespectrumofpoliticaldefining
andtheirimplicationsnotonlyinthe“narrow”politicalfield,but
alsoon thereflectiononphenomenaeswhich,at thefirst sight,
doǹ tseem“political”atall.

“WesternBalkan” is one of such notions in regional ge
ography and international politics, in which the historicalde
velopmentandstrategicinterestprojectionsareunited through
naminganddefining.Thenotionwasinventedattheendof20.
centuryby theEU Officialsand itwasrelated topostconflict
managementofexYugoslaviaterritorybyEU,and,secondly,for
eventual eurointegrations. Therefore, “Western Balkan” was
seenasinsidefragmented,tornapartgeographicaltotalitywhich
is,fromoneside,reachedbythepathsofeurointegration,and,
from theother side, as space rearrangedby thedestructionof
Yugoslaviawithitsinheritedproblemsanddifficultieswhichasks
for“imported”postconflictresolutions.

Syntagm“WesternBalkans”alsodefinesnotonlywho is
mostimportantforeignfactorfortheachievementof“goodneig
hborhoodcooperation”,butalsowhoistheonewhichrepresents
culturalandvalue landmarkto theallcountries in thisregion:
EUseenascivilization“core”oftheWesttowhomare,by“na
turallaws”,attractedevery“western”(or“westernized”)”perip
hery”,happilydrownintothecentripetal, integrativeactof the
“center”.

The papers analyses numerous implications which this
notionprojects – fromunquestioning value of relations betwe
en“periphery”andintegrative“center”,throughcoveringupof
some unpopular aspect of past, the framework of development
of“neighborhoodrelations”,uptoreconsiderationsofallthose
aspectfrompointofSerbianinterest,andalsotheadequacyof
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perspectiveofthatconceptinthedifferentinternationalcircum
stancesafterthebrokeoutofWorldeconomiccrisisandcoming
ofmultipolarepoch.

Postconficteurointegration notion “Western Balkan”,
seen throughpointofSerbianvital interests ismostly inappro
priate,becauseitsetsSerbiaintheinferior,peripheralposition,
andalso–intheframeworkofimproved“neighboringrelation”
which tends to cement (by external forces imposed) status quo
inviolableforSerbia.Alsoitisscientificallyuncorrect,because
Serbiais,geographicallyandculturalhistorically,centerofBal
kanorthelandof“CentralBalkans”placedbetweenitswestern
andeasternpartandtheirinfluences.
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