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* Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град

БојанЈовановић*

СР БИ ЈА И ЗА ПАД НИ БАЛ КАН

Резиме

Са ста но ви шта фи зич ко-ге о граф ског од ре ђе ња, еви-
дент но је да се Ср би ја на ла зи на цен трал ном под руч ју Бал-
кан ског по лу о стр ва. Тај про стор је од ре ђен Мо рав ском до ли-
ном, а ње го ва за пад на гра ни ца ре ком Дри ном. Та ко ђе је нео-
спор но да је ми ле ни јум ским про це сом утвр ђе на исто риј ско-
кул тур на и ци ви ли за циј ска гра ни ца ко ја од Бо ке Ко тор ске, 
сле де ћи на се ве ру ток Дри не де ли ис точ ни од за пад ног Бал-
ка на. Ме ђу тим, по ли тич ки је ова гра ни ца ре ла ти ви зо ва на и 
по ме ра на за ви сно од мо ћи ути цај не сфе ре, па је и про стор 
срп ске др жа ве си ту и ран у за пад ни или ис точ ни свет. Са та-
квом тен ден ци јом се су о ча ва мо и да нас, ка да се те ри то ри-
ја Ср би је свр ста ва у за пад ни Бал кан. То од ре ђе ње по ти че 
од стра не За па да и по ста ло је зва нич но на кон ра та ко ји је 
НА ТО пакт по кре нуо са ци љем оти ма ња Ср би ји ње не ју жне 
по кра ји не Ко со во и Ме то хи је. Ср би ја је не кри тич ки при хва-
ти ла то пре и ме но ва ње ге о граф ске ре ал но сти свог под руч ја 
као сво је са мо о дре ђе ње, за бо ра вља ју ћи исти ну о свом објек-
тив ном по ло жа ју и не сум њи вим пред но сти ма ко је јој је до-
но сио тај по ло жај то ком исто ри је. 
Кључ не ре чи: Ср би ја, Бал кан, Ис ток, За пад, хри шћан ство

Уко ли ко је, ка ко се ве ли, име ном од ре ђе на суд би на, од-
но сно да је име зна ме ње (no men est omen), он да су у са мом 
на зи ву Бал кан ског по лу о стр ва да те про тив реч но сти ко је ће 
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се у исто ри ји ис по ља ва ти на раз ли чи те на чи не. У том име ну 
са др жа не су пр во бит не пред ра су де и не тач но сти ко је сим бо-
ли зу ју и све по то ње ге о по ли тич ке кон тро вер зе ве за не пр вен-
стве но за на сто ја ње да се са ста но ви шта од ре ђе них ин те ре-
са од ре де и пре де фи ни шу по је ди ни де ло ви овог по лу о стр ва. 
Иако по ти че од име на пла нин ског ма си ва ко ји се про сти ре 
од Цр ног мо ра у Бу гар ској до Ста ре пла ни не и иде ка се ве ру 
до Вр шке Чу ке, тај на зив је по сле ди ца по гре шног схва та ња 
ње го вог ре ље фа, од но сно пред ста ве о не ком пла нин ском би-
лу ко је де ли про стор од Цр ног мо ра до Ал па. Од ан тич ког 
вре ме на до ре не сан се вла да ла је пред ра су да да је чи та во по-
лу о стр во по де ље но не ком по преч ном пла ни ном ко ја као оса 
све та, Ca te na mun di, де ли раз ви је ни ји југ од вар вар ског се ве-
ра. Тек у 19. ве ку је утвр ђе но да је по лу о стр во, у ства ри, пре-
се че но од се ве ра на југ Мо рав ско-вар дар ском до ли ном, али 
су се пред ра су де о цен трал ној пла ни ни очу ва ле до сре ди не 
тог ве ка и пре суд но ути ца ле на ње го во име но ва ње.1

Из овог кон тек ста је еви дент но да, сход но стра на ма 
све та, Бал кан ско по лу о стр во има свој за пад ни, ис точ ни, се-
вер ни и ју жни део, а да је ње гов цен трал ни про стор од ре ђен 
Мо рав ско-вар дар ском до ли ном. За пад на гра ни ца овог цен-
трал ног под руч ја на ко јем се про сти ре Ср би ја утвр ђе на је 
ре ком Дри ном, док је ис точ на од ре ђе на Ста ром пла ни ном.2 
Фи зич ко-ге о граф ско од ре ђе ње на ко јем се на ла зи Ср би ја је 
уже од ши рег про сто ра Бал кан ског по лу о стр ва на ко јем су 
на ста ње ни Ср би. Цен трал ним Бал ка ном од ви ја ли су се глав-
ни кул тур ни и ци ви ли за циј ски про це си ко ји су обе ле жи ли 
ово под руч је. У том сми слу се и дуж ре ке Дри не ус по ста ви ла 
гра ни ца из ме ђу ис точ ног и за пад ног де ла по лу о стр ва. Ме ђу-
тим, ове ге о граф ске од ред ни це по ста ју ре ла тив не у по ли тич-
ком од ре ђе њу су прот ста вље них ин те ре сних сфе ра. 

1 J. Цви јић, Бал кан ско по лу о стр во и ју жно сло вен ске зе мље, осно ви ан тро по-
ге о гра фи је, За вод за из да ва ње уџ бе ни ка СР Ср би је, Бе о град, 1966, 3. - Име 
Бал кан се, на и ме, пр во бит но од но си ло на је дан део тог за ми шље ног цен-
трал ног би ла и по гре шно је упо тре бље но да би се њи ме озна чио цео пла нин-
ски ве нац. Из по гре шне пред ста ве о цен трал ном пла нин ском би лу на ста ло 
је и са да шње име Бал кан ско по лу о стр во. Ње гов ис точ ни део звао се Хе мус, а 
то име се од но си ло на пла ни не бли же Ца ри гра ду и би ло је по зна ти ја од оних 
ко ја су да ва на дру гим де ло ви ма тог ма си ва. Кла сич ни Хе мус је не тач но на-
зван Бал кан јер на тур ском Бал кан зна чи пла ни на уоп ште, а Тур ци су овим 
име ном на зва ли ис точ ни део ста рог Хе му са.

2 Ibi dem, 46, 52. - У за пад ну Ср би ја спа да Шу ма ди ја. док ис точ на Ср би ја об у-
хва та слив Ти мо ка са По реч ком ре ком, Пе ком и Мла вом.
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Бу ду ћи да се сва ка област при бли жно од ре ђу је сво јим 
по ло жа јем из ме ђу су сед них, и под руч је на се ље но Ср би ма на 
Бал ка ну си ту и ра се пр вен стве но из ме ђу Ис то ка и За па да. Ге-
о по ли тич ко од ре ђе ње овог под руч ја је ре ла ти ви зо ва но по ме-
ра њем гра ни ца и зо на ути ца ја, што је има ло за по сле ди цу 
да од ред ни це Ис ток и За пад, за др жа ва ју ћи ва же ње у ши рем 
кон тек сту, вре ме ном из гу бе сво ја прет ход на зна че ња за ову 
област. По ста ју ћи ме та фо ре за по ла ри зо ва не све то ве, Ис ток 
и За пад су на ни воу гло бал них па ра диг ми озна ча ва ли ди ја-
ме трал не су прот но сти ко је су у том сми слу и ис ка зи ва ле и 
на под руч ју Бал кан ског по лу о стр ва. 

 Ли ни ја ко ја то ком ре ке Дри не де ли Бал кан ско по лу-
о стр во је гра ни ца раз ли чи тих цр кве них, кул тур них и по ли-
тич ких ути ца ја на та ло же них у кул тур ним сло је ви ма и тра-
ди ци ји срп ског на ро да. Ње го ва исто ри ја за то се и не мо же 
одво ји ти од ме ста ко је ве ко ви ма има зна че ње ве ли ког исто-
риј ског рас кр шћа и на ко јем су круп ни до га ђа ји уцр та ва ли 
вре мен ска раз ме ђа и ус по ста вља ли про стор на раз гра ни че ња. 
На ста ње ност на де лу овог европ ског про сто ра има ла је за Ср-
бе суд бин ски зна чај јер се њи хов кул тур ни и ду хов ни иден-
ти тет фор ми ра у кон тек сту ме ђу соб но су прот ста вље них све-
то ва ко ји се је дан у дру гом ме ђу соб но огле да ју и од ре ђу ју. 
На из ме нич не аспи ра ци је јед ног или дру гог све та да осво ји, 
се би пот чи ни и уки не онај дру ги до во ди ле су у пи та ње нај-
пре оног ко ји је био из ме ђу њих и ста јао им на пу ту. Тај по ло-
жај рас пе то сти из ме ђу Ис то ка и За па да био је за Ср бе ве ли ко 
ис ку ше ње али и ве ли ки иза зов. 

 Пе ри од од по де ле Рим ског цар ства 394. го ди не до по-
де ле цр ка ва 1054., вре ме је по твр ђи ва ња исто риј ског при су-
ства Ср ба на овом про сто ру, по че так њи хо ве др жав но сти и 
при ма ња хри шћан ства. То је пе ри од ја ке Ви зан тиј ске др жа-
ве, ко ја се на свом ци ви ли за циј ском вр хун цу ис ка зу је син-
те зом Ис то ка и За па да и др жав ном мо ћи као ре ал ног свет-
ског сре ди шта. Во де ћом уло гом у та да шњој ме ђу на род ној 
за јед ни ци и сво јом им пе ри јал ном иде о ло ги јом, Ви зан ти ја 
се по и сто ве ћу је са све том ко ји у об но вље ној уни вер зал но-
сти рим ског цар ства до би ја у Кон стан ти но по љу и свој Рим 
на Ис то ку.3 Ду гим ми ле ни јум ским лу ком, она је пре мо сти ла 

3 Д. Обо лен ски, Ви зан тиј ски ко мон велт, Про све та - Срп ска књи жев на за дру-
га, Бе о град, 1991. Е. Ар ве лар, По ли тич ка иде о ло ги ја ви зан тиј ског цар ства, 
“Фи лип Ви шњић”, Бе о град, 1988, 34.
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вре мен ски ток ко ји је на кон па да За пад ног рим ског цар ства 
476. го ди не до во дио у пи та ње са ме те ме ље за пад но е вроп ске 
ци ви ли за ци је. Иако је фак тич ки си шла са исто риј ске сце не 
тур ским осва ја њем Кон ста ти но по ља 1453. го ди не, Ви зан ти ја 
је на ста ви ла да жи ви кроз ин сти ту ци је, ре ли ги ју и об ли ке 
умет нич ког ства ра ла штва европ ских и бал кан ских на ро да. 

 Из ла зе ћи из сен ке тог моћ ног цар ства, сред њо ве ков-
на Ср би ја се фор ми ра на ве ли ком ре ли гиј ском и кул тур ном 
рас кр шћу из ме ђу За па да и Ви зан ти је, об је ди ња ва њем при-
мор ских срп ских зе ма ља, из ло же них не по сред ном ути ца ју 
Рим ске цр кве, са срп ским кон ти нен тал ним обла сти ма сред-
њег Бал ка на, ко је су би ле под ју ри здик ци јом Ис точ не цр кве. 
Ства ра ју ћи сво ју кул ту ру на овом под руч ју, Ср би оства ру ју у 
вре ме свог цар ства у че тр на е стом ве ку и свој нај ве ћи др жав-
ни до мет из ра жен су пер и ор но шћу у та да шњем ви зан тиј ском 
ци ви ли за циј ском кру гу. Оства ре на над моћ би ће пре суд на и 
за ус по ста вља ње од го ва ра ју ћег од но са пре ма Ви зан ти ји и 
ње ном зна ча ју за срп ску исто ри ју и кул ту ру. 

 При су ство Ср ба на Бал ка ну не сум њи во се же у ду бљу 
про шлост од оне ко ја се, пре ма до не дав ним ту ма че њи ма, ве-
зу је за пе ри од њи хо вог до се ља ва ња у 7. ве ку. Је дан од ре ле-
вант них по ка за те ља тог знат но ра ни јег кул тур ног при су ства 
Ср ба на овом под руч ју су ар хе о ло шки тра го ви њи хо ве ма-
те ри јал не кул ту ре.4 Ства ра ње пр ве др жав не за јед ни це би ће 
пре суд но за сма њи ва ње до та да шњих ме ђу пле мен ских раз-
ли ка, али ће про це су кул тур ног ујед на ча ва ња и об је ди ња ва-
ња по себ но до при не ти при ма ње хри шћан ства нај пре у 7. а 
по том и у 9. ве ку. На чин на ко ји је при ма на но ва ве ра и сим-
бо лич ко кре та ње у об ре ду кр ште ња озна чи ло је окре та ње 
Ср ба од за па да ка ис то ку, али је су штин ски то зна чи ло окре-
та ње ка се би и свом но вом ду хов ном уте ме ље њу.5 При ма ње 

4 Ђ. Јан ко вић, “Сло ве ни у ис точ ној Ср би ји у VI и VII сто ле ћу”, Ар хе о ло ги ја 
ис точ не Ср би је, Фи ло зоф ски фа кул тет у Бе о гра ду, Цен тар за ар хе о ло шка 
ис тра жи ва ња књ. 18, Бе о град 1997, 133-149; Ђ. Јан ко вић, “Сред њо ве ков на 
кул ту ра Ср ба на гра ни ци пре ма За пад ној Евро пи”, Тра ди ци о нал на кул ту ра 
Ср ба у Срп ској кра ји ни и Хр ват ској, Ет но граф ски му зеј, Бе о град 2006, 9-21.

5 А. Шме ман, Све та тај на кр ште ња, Ми тро по ло ји ја цр но гор ско-при мор-
ска, Це ти ње, 1991, 51, 59. - Су прот но до та да шњем до ми нант ном па ган ском 
об ред ном опо су ном кре та њу у сме ру од ис то ка ка за па ду, од но сно у сме ру 
кре та ња Сун ца, об ре дом кр ште ња по је ди нац је уво ђен у све ту тај ну про ме-
не до та да шњег иден ти те та. Сим бо лич ким окре та њем од за па да ка ис то ку 
озна ча ва но је из ла же ње из де тер ми нан ти при род не ег зи стен ци је и по че так 
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хри шћан ства се од ви ја као про цес фор мал ног по кр шта ва ња 
и су штин ског при ма ња но ве ве ре. У тој ре цеп циј ској рав ни 
хри шћа ни за ци ја се и раз ли ку је од хри сти ја ни за ци је, јер тек 
при ма ње Хри ста зна чи су штин ски вер ски и етич ки пре о бра-
жај по је дин ца ко ји се мо же на зва ти хри шћа ни ном. Ме ђу тим, 
по ка за ће се тек на кон по де ле цр ка ва 1054. го ди не да је од са-
ме хри сти ја ни за ци је би ло зна чај ни је из ко јег је цен тра она 
вр ше на, јер је по ка то ли че ње Ср ба био пр ви ко рак у про це су 
гу бље ња њи хо вог на ци о нал ног иден ти те та. 

 Из ме ђу Ис тока и За пада 
О ва жно сти ко ју ће вер зи ју хри шћан ства Ср би при ми-

ти све до чи и по да так о дво стру ком кр ште њу осни ва ча срп ске 
ди на сти је Не ма њи ћа. На и ме, не по сред но по ро ђе њу око 1113. 
го ди не, Сте ван Не ма ња је кр штен у ри мо ка то лич кој цр кви 
Пре све те Бо го ро ди це у Риб ни ци (да на шња Под го ри ца), по 
ла тин ском об ре ду, до ми нант ном у та да шњој Зе ти, у ко ју се 
из Ра шке, због су ко ба са бра ћом око вла сти и на ста лог гра-
ђан ског ра та, скло нио ње гов отац За ва да. На кон оче вог по-
врат ка са по ро ди цом у Ра шку, Сте ван Не ма ња је кр штен по 
дру ги пут у епи скоп ској цр кви Све тих Пе тра и Па вла у Ра су 
(код да на шњег Но вог Па за ра), та да шњој пре сто ни ци Ра шке, 
по грч ком пра во слав ном об ре ду.6 Ње го ву вла да ви ну обе ле-
жа ва ју стал ни ра то ви из ме ђу Ви зан ти је и за пад них др жа ва 
Угар ске, Мле тач ке ре пу бли ке и Све тог рим ског не мач ког 
цар ства, а при кла ња ње јед ној од стра на у су ко бу би ло је мо-
ти ви са но те жњом за те ри то ри јал ним про ши ре њем или очу-
ва њем по сто је ћег ста ту са и др жав них гра ни ца. Иако је био 
ви зан тиј ски ва зал, Не ма ња је одр жа вао до бре ве зе са пап-
ском ку ри јом због по др шке у бор би про тив Ви зан ти је али и 
због срп ског ста нов ни штва ри мо ка то лич ке ве ре у при мор ју. 
На ве ли ком др жав ном са бо ру 1196. го ди не Не ма ња се по вла-
чи са вла сти, оста вља ју ћи пре сто и ти ту лу ве ли ког жу па на 
Ра шке сред њем си ну Сте фа ну, чи ји је таст го ди ну да на ра ни-
је др жав ним уда ром свр гао бра та и пре у зео власт у Ви зан ти-
ји. По вла че ње са пре сто ла нај пре Сте фа на Не ма ње а по том 
и ње го вог си на Сте фа на Пр во вен ча ног би ло је усло вље но 

но вог жи во та.)
6 Све ти Са ва, “Жи ти је Све тог Си ме о на Не ма ње”, у Са бра ни спи си, Про све та, 

СКЗ, Бе о град 1986, 118; С. Пр во вен ча ни, “Жи вот Све тог Си ме о на”, Са бра ни 
спи си, Про све та, СКЗ, Бе о град 1988, 64-65.
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ме ђу на род ним окол но сти ма и ути ца јем спо ља шних фак то-
ра, пр вен стве но Ви зан ти је, на по ли тич ка зби ва ња и од лу ке 
у Ср би ји. 

 Ја ча ње срп ске др жа ве за по чи ње у вре ме су то на Ви-
зан ти је, чи ју нај ду бљу кри зу озна ча ва пад Ца ри гра да 1204. 
го ди не под власт Кр ста ша. Тај но ви кон текст сла бље ња Ви-
зан ти је ство рио је мо гућ ност оства ре ња срп ских др жав них 
и цр кве них ин те ре са. Са ва је па пи ном кру ном 1217. го ди не у 
пра во слав ном хра му “Све то га Спа са” у Жи чи овен чао сво га 
бра та Сте фа на, ко ји ти ме по ста је пр во вен ча ни краљ Ср би је. 
Ме ђу тим, Сте фан Пр во вен ча ни ни је пр ви срп ски краљ. Он 
је пр во вен ча ни, од но сно пр ви кру ни са ни вла дар али са мо у 
окви ру ди на сти је Не ма њи ћа. Пр ви срп ски краљ био је син 
Сте фа на Во ји сла ва, Ми ха и ло Во ји сла вље вић ко ји је вла дао 
Ду кљом (Зе том) од сре ди не XI ве ка до 1081. го ди не, а про-
гла сио се за кра ља 1077. го ди не.7 У пи сму ко је му је упу тио 
на ред не го ди не по ње го вом кру ни са њу, па па Гр гур VII му 
се обра ћа као сло вен ском кра љу (Skla vo rum re gi), да би му 
по том и при знао ту ти ту лу. Др жа ва Ми ха и ла Во ји сла вље ви-
ћа по ста је ре ги о нал на си ла, ко ја је по ве за ност са пап ством 
и Нор ма ни ма ис ко ри сти ла да бу де ак тив ни уче сник та да-
шње ме ђу на род не по ли ти ке. Ми ха и ло је у дру гом бра ку био 
оже њен ви зан тиј ском плем ки њом, до био ви зан тиј ску ти ту-
лу про то спа то ра и за хва љу ју ћи ви зан тиј ској по мо ћи у бор-
би про тив бра ће ус пео да оси гу ра власт. Иако је при зна вао 
ви зан тиј ску власт, ко ри сти сла бо сти Ви зан ти је рас тр за не 
гра ђан ским ра то ви ма да јој се су прот ста ви, по мог не срп ским 
уста ни ци ма у По мо ра вљу и про ши ри сво је те ри то ри је. Срп-
ска ди на сти ја Во ји сла вље ви ћа је вла да ла док до ми на ци ју ни-
је пре у зе ла ди на сти ја Не ма њи ћа, а по на ша ње пр вог срп ског 
кра ља као и по то њих срп ских вла да ра оцр та ва обра зац по ли-
тич ког де ло ва ња у ре ал но сти из ме ђу Ис то ка и За па да. 

 Сте фан је, да кле, са мо пр во вен ча ни срп ски краљ све-
то род не ди на сти је Не ма њић ко ја ће оства ри ти и нај ве ће др-
жав не до ме те у сред њем ве ку. У том сми слу до би ја ње кру не 
од Ри ма за Сте фа на Не ма њи ћа ни је зна чи ло окре та ње За па ду, 
већ по твр ђи ва ње др жа ве из цен тра ко ји је у то вре ме мо гао да 
да др жав ност. Овај чин ви шег ста ту сног по твр ђи ва ња др жав-
не са мо стал но сти прет хо дио је до би ја њу и цр кве не ауто ном-
но сти. Срп ска пра во слав на цр ква је ус пе ла да од Ца ри град-

7 В. Ћо ро вић, Исто ри ја Ср би је, Im pri me, Ниш, 2006, 120.
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ске па три јар ши је, из ње ног та да шњег ег зи ла у Ни ке ји, до би је 
сво ју ауто ке фал ност 1219. го ди не са Са вом као сво јим пр вим 
ар хи е пи ско пом. При зна ју ћи пр вен ство ча сти рим ском па пи, 
Са ва на те ме љу ви зан тиј ског пра во сла вља гра ди са мо стал-
ност срп ске цр кве као бит ног чи ни о ца др жав не и кул тур не 
ин ди ви ду ал но сти срп ског на ро да. 

 Иако је, да кле, при ма ње но ве ве ре ре зул ти ра ло и 
осни ва њем соп стве не пра во слав не цр кве, про цес хри сти ја-
ни за ци је ни кад ни је до кра ја и пот пу но из вр шен. Број цр ка ва 
у сред њо ве ков ној Ср би ји го во ри о ра ши ре но сти хри шћан-
ства ко је је да ва ло пе чат ва же ћим ре ли гиј ским са др жа ји ма, 
али не ука зу је на ње го ву при хва ће ност и ду бљу уко ре ње ност 
у на ро ду. С дру ге стра не, су штин ско при ма ње хри шћан ства 
би ло је и оста ло ве за но пр вен стве но за по је дин це, док ве ћи-
на оста је хри шћан ски не пре о бра же на, а иза фор мал ног при-
др жа ва ња хри шћан ства чу ва скло ност ка па ган ству и при-
вр же ност ра ни јим ве ро ва њи ма. Ме ђу тим, зна чај при мље ног 
хри шћан ства за Ср бе по ка зао се у пе ри о ду нај ве ћих на ци-
о нал них ис ку ше ња. Про до ром Ту ра ка на Бал кан Ср би ја је 
по ста ла по при ште Ис то ка и За па да, а та бор ба ни је пре ста-
ла ни на кон Ко сов ског бо ја 1389. го ди не и ка сни је про па сти 
срп ске др жа ве 1459. го ди не. Ис ход јед ног та квог ра та из ме ђу 
Аустри је и Тур ске усло вио је Ве ли ку се о бу Ср ба 1690. го ди-
не, га ше ње до та да шње цр кве не ор га ни за ци је и прак тич ног 
не ста ја ња ин сти ту ци о нал них усло ва за одр жа ва ње хри шћан-
ства. За по ро бље не Ср бе хри шћан ство је по ста ло бит но упо-
ри ште очу ва ња на ци о нал ног иден ти те та али и ве ра у чи јој 
су сен ци ожи вље ни па ган ски на род ни оби ча ји и ве ро ва ња.8 
На стао као син те за хри шћан ског и па ган ског, Ко сов ски мит 
је по стао оли че ње са мо жр тве не ети ке, ко ја је сво ју не по сред-
ну вред ност ис ка за ла то ком бор би за осло бо ђе ње. 

Из над су прот ста вље них стра на 

По ка за ло се да је Ср би ја у под руч ју из ме ђу ја ких ути-
ца ја Ис то ка и За па да про на шла на чин оп стан ка и са мо по твр-
ђи ва ња уте ме љу ју ћи сво ју тра ди ци ју на син те зи ла тин ске 
и ви зан тиј ске кул ту ре, син те зи ко ја је до шла до из ра жа ја у 

8 Б. Јо ва но вић, Срп ска књи га мр твих, Гра ди на, Ниш, 1992. 22. 
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сред ње ве ков ној ар хи тек ту ри и умет но сти. Та ко је и Бо го ро-
дич на цр ква у ма на сти ру Сту де ни ца, нај ве ћа и нај зна чај ни ја 
за ду жби на Не ма њи ћа, из гра ђе на као пло дан укр штај ро ма-
нич ког и ви зан тиј ског сти ла. Иако ду хов но на па ја на са Ис то-
ка ре ли ги јом, умет но шћу и књи жев но шћу, Ср би ја је еко ном-
ски би ла окре ну та и За па ду. Сред њо ве ков ни ру да ри Са си, 
до ла ском у Ср би ју, осни ва ју ур ба не цен тре, по пут Но вог Бр-
да, где се раз ви ја за нат ство и тр го ви на. На гра ни ци За па да, 
Ср би ја је ус пе ла да са чу ва сво је ис точ не ко ре не и пам ти раз-
ли ку из ме ђу два све та, за сни ва ју ћи упра во на том пам ће њу 
сво ју по себ ност и иден ти тет. 

Из ло же ни, да кле, ути ца ју, ка ко Ри ма, та ко и Ви зан ти-
је, Ср би су у сло же ним при ли ка ма на Бал ка ну на сто ја ли да 
оства ре свој на ци о нал ни и др жав ни иден ти тет, а по вре ме ни 
срп ски ус пе си ни су зна чи ли и пре ста нак тих ути ца ја. На про-
тив. Го во ре ћи о тим ути ца ји ма, Вла дан Ђор ђе вић с пра вом 
за па жа: “Док се Рим ста рао свим си ла ма, да ме ђу Ср би ма и 
Хр ва ти ма утвр ди с хри шћан ством и ла тин ску пи сме ност и 
ла тин ску књи жев ност, трг нув ши бр зо на траг кон це си ју ко ју 
бе ше учи нио на род ном ду ху гла го љи цом, до тле је Ви зан ти-
ја, ство рив ши Ср би ма, Бу га ри ма и Ру си ма на род ну пи сме-
ност, та ко зва ном ћи ри ли цом, на род ну књи жев ност, и слу жбу 
Бож ју на на род ном је зи ку, ство ри ла де фи ни ти ван ви зан тиј-
ско-сло вен ски про свет ни тип, ко ји је био и остао оквир на-
ше на ци о нал не ин ди ви ду ал но сти.”.9 Си ту и ра ни из ме ђу ис-
точ не и за пад не цр кве не и др жав не сфе ре, Ср би и са ус по-
ста вља њем свог др жав ног иден ти те та ни су гу би ли свест о 
не до вољ ној од ре ђе но сти соп стве ног по ло жа ја. По ти ски ва ње 
и за бо ра вља ње пра во слав ног иден ти те та у пе ри о ди ма кри зе, 
ак ту а ли зу је пи та ње по зи ци је Ср би је, на ко је се јед но стра но 
на сто ји од го во ри ти да је Ср би ја на За па ду или на Ис то ку. 
Гра нич но под руч је ме ђу соб ног ути ца ја Ис то ка и За па да на-
ста ње но Ср би ма до би ја ће то ком исто ри је и раз ли чи та од ре-
ђе ња. Пред ста ве о том од ре ђе њу за ви си ле су од зо не ути ца ја 
и осе ћа ња Ср ба ко јем су де лу све та при па да ли или же ле ли да 
при пад ну. Исла ми зи ра ни Ср би у Бо сни и Хер це го ви ни, као и 
у за пад ној Ср би ји у Ра шкој обла сти, ко ји су се у но во ве ков ној 
исто ри ји са мо о дре ђи ва ли као Тур ци, Му сли ма ни, Бо шња ци, 
оста ли су као траг ве ков ног тур ског вла да ња на овом те ри-

9 В. Ђор ђе вић, Грч ка и срп ска про све та, Срп ска кра љев ска ака де ми ја, По себ-
на из да ња, књ. 6, Фи ло соф ски и фи ло ло шки спи си, књ. 2, Бе о град, 1896, 24.
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то ри јом пре ма ко јој је ис ка зи ва ла аспи ра ци ју као зо ни свог 
ути ца ја и Аустри ја, од но сно Аустро-угар ска др жа ва. 

С об зи ром на то да се са вре ме не пред ста ве о Ис то ку и 
За па ду не по ду да ра ју са сред њо ве ков ним, Ср би ја је у сред-
њем ве ку у од но су на Ви зан ти ју, ко ја је озна ча ва на ис точ ном, 
сма тра на за пад ном зе мљом,10 док је у вре ме роп ства под Тур-
ци ма Ср би ја у окви ру ото ман ске им пе ри је би ла на Ис то ку. 
И у до ба бу ђе ња на ци о нал не све сти у 19. ве ку и због ве за са 
Ру си јом ис ти ца ло се да је она на Ис то ку.11 Ме ђу тим, убр зо 
ће се по ка за ти да је ово од ре ђе ње би ло при вре ме но. Ства ра-
њем за јед нич ке др жа ве, нај пре као кра ље ви не Ср ба, Хр ва та 
и Сло ве на ца, а по том као кра ље ви не Ју го сла ви је и по бе дом 
бољ ше ви ка у Ру си ји до ла зи до про ме не ге о по ли тич ке ори-
јен та ци је. Мно ги ру ски еми гран ти из пр ве зе мље со ци ја ли-
зма на ла зе уто чи ште у Ср би ји, од но сно Ју го сла ви ји, ко ја је 
по свом дру штве но-по ли тич ком уре ђе њу по ста ла бли жа за-
пад ним зе мља ма. Сма тра ју ћи Ју го сла ви ју бур жо а ском тво-
ре ви ном и “там ни цом на ро да”, ју го сло вен ски ко му ни сти су 
ње но раз би ја ње про гла си ли сво јим основ ним ре во лу ци о нар-
ним ци љем. На кон Дру гог свет ског ра та, по бе дом ко му ни ста 
и ус по ста вља њем но вог дру штве ног по рет ка, Фе де ра тив на 
На род на Ре пу бли ка Ју го сла ви ја је по ста ла бли жа зе мља ма 
ис то ка у ко ји ма је ус по ста вљен исти по ре дак. Ова бли скост је 
усло вље на и ти ме што је Цр ве на ар ми ја уче ство ва ла у осло-
ба ђа њу Ср би је и Ју го сла ви је од Не мач ке оку па ци је. 

Иако су, да кле, со вјет ске тру пе до при не ле ње ном осло-
ба ђа њу, спо ра зу мом на Јал ти фе бру а ра 1945. го ди не, из ме-
ђу Чер чи ла, Ру звел та и Ста љи на, утвр ђе но је да Ју го сла ви ја 
по сле Дру гог свет ског ра та бу де у тзв. не у трал ној зо ни, са 
рав но мер ним ути ца јем Ис то ка и За па да. За то је Ти то 1948. 
го ди не на кон про гла ше ња Ре зо лу ци је Ин фор би роа мо гао да 
се без ве ћег ри зи ка од мо гу ћег Ста љи но вог на па да одво ји од 
зе ма ља ис точ ног бло ка, и уз обил ну по моћ За па да кре не сво-
јим, ли бе рал ни јим пу тем у со ци ја ли зам, а да по том на ме ђу-

10 Ка да До мен ти јан и Те о до си је на зи ва ју Ср би ју, зе мљу Не ма њи ћа, Си ме о на и 
Са ве, за пад ном, а срп ску цр кву за пад ном, они ово од ре ђе ње за сни ва ју у од-
но су на Ви зан ти ју и Ва се љен ску па три јар ши ју ко је су се сма тра ле Ис то ком. 
Упор. - С. Ћир ко вић, “Све ти Са ва из ме ђу Ис то ка и За па да”, Све ти Са ва у 
срп ској исто ри ји и тра ди ци ји, Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, На уч ни 
ску по ви, књ. 89, Пред сед ни штво, књ. 8, Бе о град - На род ни му зеј, Кра ље во, 
1998.

11 С. Мар ко вић, Ср би ја на Ис то ку, БИГЗ, Бе о град, 1973.
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на род ном пла ну по ста не је дан од ли де ра по ли ти ке и осни ва-
ча по кре та не свр ста ва ња. Усло вљен и уце њен сво јом там ном 
ко мин тер нов ском про шло шћу ве за ном за уче шће у де нун ци-
ра њу и ли кви да ци ји ко му ни ста, Ти то је мо рао да се по ви-
ну је со вјет ским зах те ви ма и да увек ка да би се чи ни ло да је 
Ју го сла ви ја кре ну ла ка За па ду на чи ни ко рак на зад и оста не у 
за да тој зо ни из ме ђу Ис то ка и За па да. 

 Ју го сла ви ја је би ла и на кон Ти то ве смр ти 1980. го ди не 
у тој не у трал ној зо ни, али су за пад не зе мље, пре свих САД 
и Не мач ка, због ус по ста вља ња сво јих ути ца ја у овом де лу 
Бал ка на, по др жа ле по чет ком де ве де се тих го ди на два де се-
тог ве ка се це си о ни сте у та да шњим ре пу бли ка ма Сло ве ни ји, 
Хр ват ској, Бо сни и Хер це го ви ни и на Ко со ву и Ме то хи ји. У 
овом про це су је и Ва ти кан од и грао зна чај ну уло гу, по себ но 
у бр зом при зна ва њу се це си о ни стич ких ре пу бли ка Сло ве ни је 
и Хр ват ске и за ла га њу за бом бар до ва њем бо сан ских Ср ба од 
стра не НА ТО пак та у гра ђан ском ра ту у Бо сни и Хер це го-
ви ни. По сле ру ше ња Ју го сла ви је и ума њи ва ња мо ћи Ис то ка, 
од но сно Ру си је, у овом де лу Евро пе до ла зи до но вог ге о по ли-
тич ког од ре ђе ња Бал ка на као за пад ног, а ти ме и свр ста ва ња 
Ср би је у сфе ру за пад но е вроп ских ин те ре са. 

 Пре суд ни тре ну так у про це су ге о по ли тич ког пре и ме-
но ва ња де ла Бал кан ског по лу о стр ва на ко јем се на ла зи Ср би-
ја је рат ко ји је за пад на вој на али јан са, по зна та под на зи вом 
НА ТО пакт, по ве ла про тив та да шње Са ве зне Ре пу бли ке Ју-
го сла ви је, ко ју су чи ни ле Ср би ја и Цр на и Го ра, 1999. го ди-
не. Под сти чу ћи се па ра ти сте на Ко со ву и Ме то хи ји, За пад је 
на кон ле ги тим не срп ске др жав не по ли циј ске ин тер вен ци је 
у су зби ја њу те ро ри стич ких и се па ра ти стич ких на па да, због 
на вод не угро же но сти људ ских пра ва Ал ба на ца у овој срп-
ској по кра ји ни, от по чео ва зду шни на пад и ра за ра ње не са-
мо вој них већ и ин ду стриј ских цен та ра и ци вил них обје ка-
та. Не ми ло срд но бом бар до ва ње пр вен стве но Ср би је тра ја ло 
је ви ше од два и по ме се ца, а по сле скло пље ног ми ра у Ку-
ма но ву и по вла че ња срп ских сна га са Ко сме та за по че ло је 
освет нич ко ор ги ја ње Ал ба на ца над не ду жних срп ским ста-
нов ни штвом. У том про це су ет нич ког чи шће ња, Ср би су се 
за др жа ли са мо у ен кла ва ма и на се ве ру Ко со ва и Ме то хи је. 
Из град њом НА ТО ба зе Бон дстил и са мо про гла ше њем тзв. 
др жа ве Ко со во, За пад је ста вио под сво ју власт овај део Бал-
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кан ског по лу о стр ва а под руч је цен трал ног Бал кан ског по лу-
о стр ва на ко јем се на ла зи Ср би ја про гла сио нај пре ју го за пад-
ним, а по том за пад ним Бал ка ном. Ово но во ге о по ли тич ко и 
стра те шко пре и ме но ва ње цен трал ног Бал ка на ни је на и шло 
ни ка кав озбиљ ни ји от пор у Ср би ји чи је вла сти су не кри тич-
ки при хва ти ле ово де фи ни са ње и као са мо о дре ђе ње. 

 Прем да је то ком исто ри је по ло жај Ср би је раз ли чи то 
де фи ни сан, ре ла тив ност по зи ци је из ме ђу Ис то ка и За па да 
да ва ла је том по ло жа ју из ве сну нео д ре ђе ност. И упра во је та 
нео д ре ђе ност сна жно мо ти ви са ла Ср бе да кре ну соп стве ним 
пу тем са мо по твр ђи ва ња. Ге о граф ски од ре ђен из ме ђу Ис то ка 
и За па да, срп ски на род на Бал ка ну ту сво ју гра нич ну, нео д-
ре ђе ну по зи ци ју пре тва ра у сво ју пред ност из ра же ну но вом 
ду хов ном мо ћи. На и ме, при хва та ју ћи пра во сла вље, срп ски 
на род, ка ко ис ти че Ни ко лај Ве ли ми ро вић,12 до би ја мо гућ-
ност да бу де из над Ис то ка и За па да и ти ме пре ва зи ђе свој 
до та да шњи не за ви дан ли ми нал ни по ло жај. За та да шње Ср бе 
по че так тог про це са зна чио је знат но ви ше од при хва та ња 
јед не дру ге, но ве ве ре као ал тер на ти ве до та да шњој при род-
ној па ган ској ре ли ги о зно сти. 

 Ства ра ње те ду хов не вер ти ка ле ко ја исто риј ске су-
прот но сти узи ма као осно ву пре вла да ва ња про тив реч но-
сти и ус по ста вља ња над и сто риј ског иден ти те та, за по че ло 
је при ма њем хри шћан ства. Уко ли ко се са гле да ју сви по то-
њи кључ ни мо мен ти срп ске исто ри је, он да се упра во зна чај 
хри шћан ства ис ка зу је у про на ла же њу тог уну тра шњег, соп-
стве ног гла са ко ји је од во дио из над при род них су прот но сти 
Ис то ка и За па да. За сно ван на аутен тич но сти ве ре, сре ди шњи 
пут срп ске ду хов но сти оцр та ва до след но ис ка зи ва ње тог ис-
ку ства. Оно се у на ци о нал ној кул тур ној и вер ској тра ди ци ји 
ис по ља ва из са мог сре ди шта да тих кул тур них, ре ли гиј ских 
и ду хов них су прот но сти, и оли че но је уну тра шњим гла сом 
соп стве не ин ди ви ду ал но сти. Тај глас ја сно го во ри да Ср би ја 
ни је ни на Ис то ку ни на За па ду, да ни је ни из ме ђу ни ти из над 
њих, већ да је зе мља и Ис то ка и За па да и да је фор ми ра ју ћи 
свој иден ти тет у ма њој или ве ћој ме ри то ком сво је исто ри је 
од у век и би ла на пу ту по твр ђи ва ња тог опре де ље ња. 

12 Н. Ве ли ми ро вић, “Из над Ис то ка и За па да”, Са бра на де ла књи га 5., Срп ска 
пра во слав на епар хи ја за пад но е вроп ска, Ди сел дорф, 1977, 794, 796-797.
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Bojan Jovanović

SERBIA AND WESTERN BALKAN

Summary

Looking from the point of physical-geographical determi-
nation, it is evident that Serbia is located on central part of Bal-
kan Penninsula. This region is defined by the Morava valley and 
its western border by the river Drina. It is also undeniable that 
through a millennium-long process there has been determined a 
historical-cultural and civilization border that, starts from Boka 
Kotorska, then  follows the flow of the Drina in the north and 
divides eastern from western part of the Balkan. However in po-
litical sense this border has been relativized and moved depend-
ing on the power of some influential sphere and so the space of 
Serbian state has been situated into the western or eastern world. 
Such tendency of determination is present even nowadays, when 
the territory of Serbia has been determined into western Balkan. 
This determination has derived from the West and has become 
official after the war that had been started by the NATO pact with 
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the objective of annexation of Serbian southern province of Koso-
vo and Metohija. Serbia had uncritically accepted this re-naming 
of geographical reality of her territory as her self-determination, 
forgetting the truth about her objective position and undoubted 
advantages that this position had brought upon to her in the past. 
Key Words: Serbia, Balkan, East, West, Christianity 
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