
485

ПРИКАЗ

DOI:10.5937/ZRFFP44-6611

МИЛЕНА Ж. ЖИКИЋ
1

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

РЕЗУЛТАТИ НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА 
ДР САЊЕ ЛАЗАРЕВИЋ РАДАК

Sanja Lazarević Radak, Otkrivanje Balkana, Pančevo: Mali Nemo, 2013, 224 
str.; 21 cm. – (Biblioteka Nova Evropa)

„ГраничносJ Балкана има и симOоличке асQекJе и осоOине марRи-
налноR QросJора… У Jом смислу, реч је о ’ничијој земљи као неZе-
финисаној зони на којој се све сJаQа и меша… Говор о Балкану као
мешавини различиJих кулJура, раса, језика, оOичаја QрисуJан је…
оZ самоR њеRовоR ’оJкривања у ZевеJнаесJом веку и Qровлачи се Zо
Zанас… служећи као нека врсJа… оOјашњења учесJалосJи конфли-
каJа на њему.”

Балкан. ЕQиценJар свих неZаћа и месJо сусреJа свих цивилиза-
ција. ПолуосJрво највећих сJраZања, RолRоJе и еRзоZуса. Тло на
коме су се укршJали QуJеви визанJијске QолиJике, формирале
Oалканске Zржавице и месJо оријенJа неколико векова. ПоZручје
на коме су вођена Zва Oалканска и у исJом Oроју свеJска раJа.
МесJо усQона и QаZова, сјаја и немашJине, најкраће речено: Qо-
зорница имQеријалних Qланова. МеђуJим, и QореZ Zалеке и OоRа-
Jе QрошлосJи ауJорка сJуZије О�кривање Балкана Сања Лазаре-
вић РаZак Qокреће хиQоJезу о колонијалној оJкривеносJи
Балкана у XIX веку „... каZа је Велика БриJанија Oила у имQери-
јалном усQону; каZа су у СрOији QоZизани усJанци, а Османско
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царсJво Oило у QосJеQеном оQаZању. Чињеница о усQону јеZноR
заQаZноR и оQаZању јеZноR исJочноR царсJва Qроизвела је QоJре-
Oу Zа се Zо JаZа неQознаJи Zелови ЕвроQе исJраже и уцрJају у
маQу свеJа”.

У ПреZRовору књиRе [5–7] ауJорка је заOележила: „Ова моноRра-
фија заQраво... Rовори о времену каZа је JексJ о Балкану Zоживео
ексQанзију, каZа су се књиRе о њему QроZавале у завиZним Jира-
жима... Балкан у који се на час враћамо времеQловом ZуRим неQу-
них ZвесJа RоZина, Jраје и Zанас. Он је осJао заOележен у симOо-
личким маQама и начину мишљења. Овај QовраJак у ZевеJнаесJи
век, Jо JреOа и Zа QосвеZочи.” Наравно, сва сазнања QрезенJована
у сJуZији QосJала су JрансQаренJна захваљујући QројекJу „Дунав
и Балкан: кулJурно-исJоријско наслеђе” БалканолошкоR инсJи-
JуJа САНУ, који финансира МинисJарсJво науке и QросвеJе Ре-
QуOлике СрOије, Zок је изZавачка кућа Мали Немо рукоQис о Бал-
кану учинила ZосJуQним широј чиJалачкој QуOлици. 

„Уколико се има у виZу OројносJ сJуZија о QреZсJављању Бал-
кана, с Qравом се може заQиJаJи шJа је о њему осJало неZорече-
но, или чему још јеZна књиRа која JемаJизује QреZсJаве о њему...
СJоRа, у овој књизи насJојим Zа QонуZим оZRоворе на QиJања: за-
шJо нам Балкан Zо Zанас Zелује ’колонизовано’; Zа ли је и зашJо
уклоQив у оквире QосJколонијалне Jеорије иако никаZа није Oио
колонизован у физичком и аZминисJраJивном смислу и најзаZ,
зашJо се Zо Zанас о њему... Rовори у Jерминима RраничносJи, не-
цивилизованосJи, Zивљине, оZсусJва QошJовања ZемокраJских
QринциQа” – заQисаће ауJорка у УвоZу књиRе [9–14]. Иначе, оZRо-
воре на QосJављeна QиJања можемо Qронаћи на QриOлижно 230
сJраница орRанизованих у JринаесJ QоRлавља (Балкан у �еорији;
Пу�о иси и "о#а о�кривања; Пу�о ис у ис�оријском кон�екс�у; Ски-
ца за слику Балкана; Ин�ервенционис�ичка  ракса и фан�ас�ична
,ео,рафија; Дру,ачији све�: сим#оличка нечис�оћа и инверзија евро с-
ких вре"нос�и; Освајачи и освојени: ре ро"уковање ре резен�ација;
Они, "ру,и, неслични: #алкански карак�ери; С�варнос� ,ранице;
С�варнос� као фикција:  роизво"ња и  о�рошња �екс�а о Балкану;
Гео,рафија ра�а; С�аре  ре"с�аве о новом веку: ре ро"укција с�ерео-
�и а, �рансформација слике и уло,а ин�ернализације; Завршна раз-
ма�рања), Zок Discovering the Balkans [211–214], као и СQисак Qри-
марне и секунZарне лиJераJуре [215–224] QреZсJављају завршне
JексJове у моноRрафији. 

СJуZију Qосвећену Балкану QоJQисује научна сараZница Бал-
канолошкоR инсJиJуJа СрQске акаZемије наука и умеJносJи,



РЕЗУЛТАТИ НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА ДР САЊЕ ЛАЗАРЕВИЋ РАДАК

МИЛЕНА Ж. ЖИКИЋ 487

уреZница часоQиса „Свеске”, Qо вокацији ZокJор наука инJер-
ZисциQлинарних сJуZија анJроQолоRије, ауJорка моноRрафије
„На ,раницама Оријен�а”, Панчево, 2011. и учесница Oројних међу-
нароZних конференција, Сања Лазаревић РаZак. НавеZени QоZа-
ци Qроналазе своје месJо на QослеZњој сJраници књиRе на-
словљеној: Белешка о ау�ору [225].

Прва Jри QоRлавља [15–47] (Балкан у �еорији; Пу�о ис и "о#а о�-
кривања; Пу�о ис у ис�оријском кон�екс�у), Qисана су са асQекJа
исJорије и оJкривају значење оријенJализма и Oалканизма.
У склаZу са навеZеним, ауJорка Zефинише оријенJализам као
криJичку сJуZију о Балкану. „Наиме, еJикеJа ’оријенJалан’, или
’исJочњачки’, корисJи се изнуJра у Oалканским земљама... Онај
ко је означен као ’оријенJалан’, нужно се смаJра кулJурно ’инфе-
риорним’, чиме се Zаље разумева као QолиJички немоћан, не-
сQосоOан и неZорасJао цивилизацији.” Такође, сазнајемо Zа Qу-
JоQиси о Балкану оJQочињу заQисима из Беча, БуZимQешJе,
БеоRраZа, БуRарске, Грчке и Турске. ПоZаJак вреZан Qажње оZно-
си се на име БалканскоR QолуосJрва Jј. чињеницу Zа је све Zо Qо-
чеJка XIX века Балканско QолуосJрво Oило Oезимено, Qо речима
Сање Лазаревић РаZак. Назив Балкан се чесJо Qочео корисJи Jо-
ком XIX века и Jо за означавање QоZручја нових земаља које ће
осJаJи иза Турске у ЕвроQи. Осим JоRа, у ZруRој Qоловини XIX ве-
ка, енRлески QуJници Rоворе о Балкану као о евроQоценJричном
QроизвоZу Zок Сања Лазаревић РаZак о Балкану XIX века Oележи:
„ДевеJнаесJи век је време Zинамичних QолиJичких и кулJурних
Qромена, мењања Rраница и уQисивања значења у QросJоре. За
Балкан, ZевеJнесJи век је ZоOа ИсJочноR QиJања, QериоZ каZа он
QресJаје Zа фиRурира Jек као османски QосеZ на симOоличким
руOовима ЕвроQе, QосJајући QросJор вреZан нових JериJоријал-
них QрерасQоZела, QреRовора, Qа чак и оJворених сукоOа.”

Балкан, као месJо сусреJа ИсJока и ЗаQаZа, QосJаје аларманJ-
но и кључно QоZручје у QолиJици Велике БриJаније и Русије
оJварањем ИсJочноR QиJања. Наиме, велика иRра усмерена ка
осJварењу имQеријалних Qланова између Велике БриJаније и
Русије и њихове заинJересованосJи за конJролисање ЦенJралне
Азије и Qреузимање OоRаJих имQеријалних QосеZа ОсманскоR
царсJва ZоOија свој Jок на QоZручју Балкана кроз чиJав XIX век.
На неколико сJраница Лазаревић РаZак Qромишља у исJориј-
ском Zуху: „... Балкан QосJаје важан колико и колонијални QосеZ
јер мора осJаJи QрохоZан за јеZну оZ Zве имQерије. УосJалом, он
је наслеZсJво ОсманскоR царсJва које уOрзано несJаје.” Дакле,
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као шJо се може уочиJи, инJересовање за Балкан расJе у JренуJ-
ку изумирања Oолесника на Босфору, инJезивнијих QоOуна Oал-
канских нароZа, као и услеZ QорасJа аQеJиJа QолиJичких и JрRо-
вачких инJереса АусJоуRарске и Русије са Великом БриJанијом,
Француском, Пруском и ИJалијом. Осим JоRа, Берлински конRрес
ће сJвориJи уверJиру насJуQајућим ZоRађајима у Jек Zолазећем
XX веку, али и оZреZиJи Qозицију Балкана за чеJири Zеценије.
Чињеница која QоOуђује на Qромишљање јесJе сазнање Zа Балкан
Qосле конRреса у Берлину Zоживљава QолиJички усQон и QосJаје
QоJреOнији свеJу. 

Балкан у сQисима евроQских QуJника QосJаје ZоминанJан у
XIX веку и Jо ће OиJи ценJрална Jема чеJири нареZна QоRлавља
(Скица за слику Балкана; Ин�ервенционис�ичка  ракса и фан�а-
с�ична ,ео,рафија; Дру,ачији све�: сим#оличка нечис�оћа и инверзија
евро ских вре"нос�и; Освајачи и освојени: ре ро"уковање ре резен�а-
ција). Наиме, сQиси који се оZносе на Qрву Qоловину XIX века са-
Zрже QоZаJке о Балкану који је на руOу еRзисJенције, као и о жи-
воJу који се своZи на раZ у Qољу, чување сJоке и орRанизовање
Oројних Qрослава. Осим JоRа, у QерцеQцији заQаZних исJражива-
ча акценаJ се усмерава на Qејзаж, QрироZне ресурсе и економски
QоJенцијал. Бројни QуJоQиси указују на сJање сиромашJва, Zух
оријенJализма, QозиционираносJ QолуосJрва на руOу ЕвроQе,
као и масу нецивилизованих љуZи, оZносно, Балкан QосJаје си-
ноним ZивљеR, QримиJивноR, оQасноR и мрачноR. ДруRа Qолови-
на XIX века Qрофилише QолиJику Балкана у Qравцу QолиJичке
сфере, Qа у склаZу с Jим и сQиси носе ZруRачију Qоруку. Америч-
ки исJраживач и извешJач Томас ФоресJер 1857. RоZине заQисаће
у свом QуJоQису: „ШJа Oи се све моRло учиниJи каZа Oи ову QлоZ-
ну земљу заузео QреZузимљиви RосQоZар ЗаQаZа.” КриJички
осврJ на заQисе заQаZних QуJоQисаца Qоказује иZенJичну Qер-
цеQцију о Балканској QусJоши (у свим QуJоQисима QолуосJрво се
QореZи са Африком и Qриказује као крај ЕвроQе, које је QоJреOно
цивилизоваJи, искорисJиJи, оZносно укључиJи у ЕвроQу, а не-
Qросвећено сJановнишJво усмериJи ка ренесанси) и указује на
чињеницу Zа „На Балкану нема евроQских инсJиJуција, муZро-
сJи, OоRаJсJва.” Иначе, за QуJнике ЕвроQе Балкан је ОријенJ, зOоR
Qризора који се срећу на QоZручју Босне и ХерцеRовине (Qокри-
вене жене, мушкарци са JурOанима, високи минареJи, Oазари). 

У осмом QоRлављу (Они, "ру,и, неслични: #алкански карак�ери)
ауJорка ће свим Oалканским нароZима QосвеJиJи неколико Qа-
раRрафа (БуRари, АлOанци, ЦрноRорци, Босанци, СрOи). На основу
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QрезенJованих заQиса можемо уочиJи Zа је СрOин у QерцеQцији
разних QуJоQисаца виђен на ZруRачији начин. МеђуJим, исJо
Jако можемо уочиJи Zа већина сQисаJеља о СрOима Qише и на
QоJQуно иZенJичан начин каZа је у QиJању њихова QримиJив-
носJ и лукавсJво (као најјача наслеђена осоOина оријенJа), Zок су
„оZсусJво осећања за јеZинсJво и слоRу Rлавна оOележја у енRле-
ским и америчким QоQуларним и квазинаучним JексJовима”
Qосвећеним СрOима. Наравно, овакви заQиси су QослеZица исJо-
ријске QрошлосJи Балкана, али и њеRове QозиционираносJи.
ПоZсећања раZи, каQија ИсJока и ЗаQаZа Oила је узрок великих
сукоOа и Oалканским нароZима оZређивала суZOину неколико
векова. Осим JоRа, сJановници Rранице Oили су војници ИсJока и
ЗаQаZа, Zок је Балкан QосJао месJо окуQљања исJочних цивили-
зација и укршJања Oројних оOичаја. Правећи комQарацију изме-
ђу свеRа QреZоченоR и рационалноR Лазаревић РаZак консJаJује: 

„Балкан се Qриказује као ОријенJ у наRовешJају или месJо којим
влаZа Османска имQерија и Jако Qреноси елеменJе своје кулJуре
QосJајући нека врсJа… ИсJока у Rраницама евроQскоR конJиненJа.”

ПривоZећи своје исJраживање крају, ауJорка Qише у конJексJу
исJорије QослеZња Zва QоRлавља (Гео,рафија ра�а; С�аре  ре"с�аве
у новом веку: ре ро"укција с�ерео�и а, �рансформација слике и уло,а
ин�ернализације). Мисаона размаJрања Сање Лазаревић РаZак
указују Zа невоље на Балкану QосJају уочљиве чиJавом свеJу
крајем XIX века, у JренуJку каZа Балкан QосJаје ценJрална Qозор-
ница свеJске QолиJике, оZносно циљна меJа у имQеријалној Qо-
лиJици „моћника”. Буре OаруJа Балкан QосJаје у XX веку, а у скла-
Zу са оQисом и QоZручје конфликаJа и раJова. Балкански нароZи
QосJају „комQликовани Балканци” за све QуJоQисце и QосеJиоце
Oалканских земаља. „МноRи QуJници ће се и у ZваZесеJом веку
сложиJи Zа Балкан није Zео ЕвроQе – најцивилизованијеR конJи-
ненJа, Oез оOзира на увиZ у RеоRрафске карJе.” Осим JоRа, QреZо-
чени XIX век ауJорка књиRе Jумачи као најQлоZоноснији и најZу-
жи век у новијој исJорији СрOије и срQскоR нароZа. „У ZуRом
ZевеJнаесJом веку који је Jрајао оZ Француске револуције, Qа све
Zо коначноR слома ОсманскоR царсJва, насJала је QолиJичка маQа
моZерноR Балкана. Независне Zржаве су замениле QеJ векова сJа-
ру царевину, а Oалкански нароZи су својим усJанцима Zелом Qо-
моRли рушењу QослеZњих осJаJака ове Jворевине.” Сарајевски
аJенJаJ QреZсJавља крај XIX века и у исJом JренуJку наRовешJава
QочеJак још крвавијеR XX века, који осJаје JурOуленJан у свим Zе-
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ценијама, о чему свеZоче и ZевеZесеJе RоZине, у којима је Балкан
Qриказан као QросJор злочина и несреће.

РезулJаJи научних исJраживања Zр Сање Лазаревић РаZак Qо-
казују Zа је „Балкан као и ZруRа неZовољно QознаJа, ’неоJкриве-
на’, QоZручја Oио QоZврRнуJ реJорици уоOичајеној за имQеријал-
но извешJавање – ’нецивилизовани’, ’ мрачни’, ’заосJали’ Zео
свеJа којем ће ЗаQаZ ZонеJи свеJлосJ цивилизације... СJицајем
исJоријских околносJи Балкан је Oио QоZручје неZосJуQно
евроQским QуJницима све Zо QочеJка ZевеJнаесJоR века. РеJки
QуJници, махом, ZиQломаJе, Zолазили су на Балкан уколико Oи
QолиJичке Qрилике захJевале QреRоворе са османским власJи-
ма... Балкан је за QуJнике Oио оQасно QоZручје јер на њему нишJа
није RаранJовало OезOеZносJ... У Jом смислу, оJкривање Балкана
Oило је оJкривање јеZноR Zела ОсманскоR царсJва које се смаJра-
ло исJрошеном и Qревазиђеном феуZалном Jворевином. Балкан
у енRлеском и америчком QуJоQису фиRурира... као QуJ који воZи
ка очувању колонија и реQроZукује неке колонијалне осоOине.
Балкан у ZевеJнаесJом веку QосJаје... месJо које је JреOало учи-
ниJи QрохоZним... Уколико је овај руOни Zео ЕвроQе JреOало Zа
оOезOеZи Qролаз ка колонијама на ИсJоку Qрема њему се оZноси-
ло као Qрема земљи која се мора QосеZоваJи. ”

„ПосJављање наизRлеZ аQсурZних QиJања о Jоме’ RZе се Бал-
кан налази’; ’ ко смо ми’, ’ Zа ли смо Zео свеJа’, ’јесмо ли у ЕвроQи’,
Jек су нека оZ усмерених и Qисмених нараJивних свеZочансJава
о JраумаJичном искусJву ’искљученосJи’ Балкана са QолиJичке
Qозорнице Zо XIX века, али и инJезивније QрисуJносJи у XX ве-
ку.” ЗаисJа, Балкан QосJаје извор и неисцрQна Jема, али и вечиJа
инсQирација мноRим исJраживачима још оZ XIX века. Иначе,
мишљења смо Zа је сJуZија Сање Лазаревић РаZак Qружила нови,
Zо саZа неафирмисани, QрисJуQ Балкану. Да QоZсеJимо, „неQо-
знаJ” и „неоJкривен” руO ЕвроQе Jј. Балкан у XIX веку Oива у зе-
ниJу имQеријалних Qланова ЗаQаZа и ИсJока и у исJом JренуJку
у фокусу Qрво Oележака, а заJим и моноRрафије Qосвећене евроQ-
ском Балкану. 

На крају осJаје Zа се заQиJамо: Да ли смо на QочеJку XXI века
усQели Zа Qронађемо сеOе, оZносно, Zа се ослоOоZимо колонијал-
ноR сJања и кренемо у Qравцу вреZном нас самих? Такође, ово
јесJе Jема вреZна Qромишљања и QроQиJивања, а у исJом Jре-
нуJку и оZличан изазов вреZан нове сJуZије.


