
ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS
INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES

BALCANICA

UDC 930.85(4–12)                                                              YU ISSN 0350–7653

BELGRADE
2003

Rédacteur
LJUBINKO RADENKOVIĆ

Directeur de l’Institut des Etudes balkaniques

XXXII–XXXIII
ANNUAIRE DE L’INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES

Membres de la  Rédact ion
FRANCIS CONTE (Paris), DIMITRIJE DJORDJEVIĆ (Santa Barbara), 

MILKA IVIĆ,  DJORDJE S. KOSTIĆ, LJUBOMIR MAKSIMOVIĆ, 
DANICA POPOVIĆ, BILJANA SIKIMIĆ, 

ANTHONY-EMIL TACHIAOS (Thessalonique), NIKOLA TASIĆ, 
SVETLANA M. TOLSTOÏ (Moscou), GABRIELLA SCHUBERT (Jena), 

KRANISLAV VRANIĆ (secrétaire)



Оцене и прикази 391

Ср би „би зан тин ци, ши зма ти ци и 
рас кол ни ци“ (стр. 10). На чин на ко
ји је краљ Ми лан раз го ва рао с њим, 
при ли ком јед ног су сре та у Бе о гра ду, 
Штро сма је ру је „за у да рао на би зан
ти зам“ (стр. 47).

Из пре пи ске са Ва ну те ли јем 
ви ди се да је Штро сма јер, иако по
ри је клом Ни је мац, на сту пао кро а то
цен трич но и да је ин те ре се Хр ва та 
и Хр ват ске усклађи вао са ин те ре
си ма Ри мо ка то лич ке цр кве, ко јој је 
био крај ње одан. По мо ћу Аустри је 
же лио је да оја ча Хр ват ску, из међу 
оста лог и та ко што ће јој при по ји ти 
Бо сну и Хер це го ви ну. Сма трао је 
да „бо сан ска би ску пи ја истин ски 
и ствар но при па да Хр ват ској“ (стр. 
62.), па би Ри мо ка то лич ка цр ква тре
ба ло да при пре ми те рен за фи зич ко 
за у зе ће ових по кра ји на, а не из о
став но би до шло на ред и пре во  е ње 
бо сан скохер це го вач ких му сли ма на 
у ри мо ка то ли ци зам.

Про фе сор Кре стић сма тра да  
а ко вач ког би ску па „ни је од ли ко ва ла 
вер ска то ле ран ци ја и хри шћан ска 
љу бав, већ ри мо ка то лич ка уско
гру дост и ис кљу чи вост“ (стр. 63.). 
Осим пре ма Ср би ма, Штро сма јер је 
га јио из у зет ну не тр пе љи вост и пре
ма Је вре ји ма, ко ји су за ње га „нај го
ра пље ва“ (стр. 68.), „ку га и нај го ра 

за ра за“ (стр. 70.) или јед но став но 
„зли Жи ди“ (стр. 75.). С об зи ром 
на то да је би скуп Штро сма јер из
вр шио ве ли ки ути цај, не са мо на 
са вре ме ни ке, већ и на по то ње ге не
ра ци је Хр ва та, про фе сор Ва си ли је 
Ђ. Кре стић с раз ло гом по ста вља 
пи та ње о то ме „ко ли ко је Штро сма
је ров ан ти ју да и зам оста вио ду бо ког 
тра га у Хр ват ској ри мо ка то лич кој 
цр кви и у хр ват ском дру штву у це
ли ни ?“ (стр. 76.).

Не ма сум ње да је овом књи гом 
у ве ли кој мје ри освје тље на лич ност 
би ску па Штро сма је ра, на ро чи то кад 
је ри јеч о ње го вом ју го сло вен ству. 
На и ме, Штро сма је ро ва по ли ти ка 
збли жа ва ња Ср ба и Хр ва та има ла 
је, као крај њи циљ, пре во  е ње пра
во слав них Ср ба у ри мо ка то ли ци зам. 
Он се упра во из тог раз ло га за ла гао 
за бо го слу же ње у Ри мо ка то лич кој 
цр кви на ста ро сло вен ском је зи ку, а 
не због не ког ју го сло вен ског осје
ћа ња. Би скуп Штро сма јер је, да кле, 
био да ле ко од истин ске ју го сло вен
ске ми сли, а сва раз ми мо и ла же ња 
у на у ци по том пи та њу, окон ча на 
су овом књи гом Ва си ли ја Ђ. Кре
сти ћа.

ГоранЛатиновић

Ри чард  Клог (Ric hard Clogg): ИсторијаГрчкеновогдоба (Aconcisehi‑
storyofGreece“) Бе о град, CLIO, 2000

Књи га окс форд ског про фе со ра 
Ри чар да Кло га Историја Грчке
новог доба пред ста вља дра го цен 
до при нос мо дер ној исто ри о гра фи
ји, и по себ но бал ка но ло шким сту
ди ја ма. Иако са же та, ни је ли ше на 
си сте ма тич но сти и ду бин ске ана
ли зе нај ва жни јих по ја ва и про це са 
у мо дер ној грч кој по ве сти. У пи

та њу је ком плек сна и дра ма тич на 
при по вест ко ја об у хва та раз до бље 
од осло бо  е ња Грч ке од ото ман ске 
вла сти до из град ње де мо крат ских 
ин сти ту ци ја, тј. пар ла мен тар не 
вла де и но ви јих прав нопо ли тич
ких иза зо ва са ко ји ма се Грч ка 
да нас су о ча ва. Сти че се ути сак да 
је пи сац објек тив но, са дис тан
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це ка ко то и при ли чи острв ском 
по сма тра чу, уме шно и убе дљи во 
об ја снио за ко ни то сти кре та ња 
бол ног и му ко трп ног про це са мо
дер ни за ци је грч ке др жа ве пре ма 
за пад ним узо ри ма, а под бре ме
ном те шког ото ман ског на сле  а 
у су ро вом бал кан ском окру же њу. 
При то ме је по себ но из дво јио све 
оне по ли тич ке до гађа је, кул тур не 
вред но сти и еко ном ске чи ни о це 
ко ји су, пре ма ње го вој про це ни, 
пре суд но ути ца ли на глав не то ко ве 
грч ке по ли тич ке и со ци јал не по ве
сти. Пи сац их је по ве зао у си сте ма
тич ну це ли ну та ко да чи та лац без 
ве ћих те шко ћа мо же да пра ти за ни
мљи ву при чу о јед ној бал кан ској 
зе мљи ко ја је би ла обе ле же на бу  
е њем на ци о нал не  све сти, ору жа
ном бор бом за не за ви сност, међу
на род ним при зна њем и у ве зи с 
тим, пре суд ним ути ца јем ве ли ких 
европ ских си ла, те ри то ри јал ним 
про ши ре њем и на ра ста њем тзв. 
“Ве ли ке иде је’’ (Ме га ли идеа), ве
ли чан стве ним по бе да ма и бол ним 
по ра зи ма, на ци о нал ним рас ко ли
ма, ра зним ти по ви ма то та ли тар них 
ре жи ма и на кра ју три јум фом де
мо кра ти је и по ли ти ке ин те гра ци је 
у за пад ни свет. По себ ну па жњу 
при вла чи па жљив ода бир исто
риј ских лич но сти, ана ли за њи хо ве 
ак тив но сти као и њи хов ути цај на 
ва жне по ли тич ке про це се и до
гађа је. Ме  у њи ма се мо гу уочи ти: 
ин те лек ту ал ци ра зних иде о ло шких 
опре де ље ња, хај ду ци и рат ни ци, 
тр гов ци, кру ни са не гла ве и по ли
ти ча ри ко ји су сво јим де ли ма обе
ле жи ли епо хе у ко ји ма су жи ве ли. 
Та кав ме то до ло шки при ступ је 
ко ри стан у на уч ном ис тра жи ва њу 
дру штва ка кво је би ло грч ко ко је се 
за раз ли ку од за пад них дру шта ва а 
слич но сво јимм бал кан ским су се
ди ма, спо ро осло бађа ло гво зде ног 
бре ме на ори јен тал ног прав нопо

ли тич ког и со ци јал ноеко ном ског 
на сле  а. Као и сва ко дру го тра ди ци
о нал но дру штво, та ко се и Грч ка на 
пра гу сво је на ци о нал не ре не сан се, 
еман ци по ва ла ми си о нар ским де ли
ма ис так ну тих ин ди ви дуа ко ји су 
сво јим ин те лек ту ал ним пре га ла
штвом, сла вом свог оруж ја, нов цем, 
ари сто крат ским сја јем или по ли тич
ком ха ри змом оста ви ли ду бок траг 
на из град њи ин сти ту ци ја мла де 
грч ке др жа ве. Та ко су и по је ди не 
епо хе у грч кој исто ри ји за пам ће не 
по по је дин ци ма ко ји су жи ве ли у 
њи ма: Јо а нис Ка по ди стри јас и краљ 
Ото I обе ле жи ли су ра ну фа зу грч ке 
не за ви сно ти, Ха ри а ла ос Три ку пис 
и Те о до рос Де ли ја нис сре ди ну 
XIX ве ка, Кон стан тин Ка ра ман лис 
и Ан дре ас Па пан дреу дру гу по ло
ви ну XX ве ка. Сти че се ути сак да 
је пи сац вр ло успе шно при ме нио 
опи са ни ме тод.

Је дан од рет ких не до ста та ка 
књи ге је од су ство де таљ ни је прав
не ана ли зе ва жних устав них и 
за кон ских ака та као и пре ци зни
јег об ја шње ња на чи на на ко ји су 
функ ци о ни са ле ин сти ту ци је ко је су 
би ле из гра  и ва не у про це су мо дер
ни за ци је др жа ве. То по себ но ва жи 
за је дан зан ча јан пре се дан из 1875. 
го ди не, ка да је краљ Ђорђе при хва
тио на че ло дедиломени, тј. оба ве зу 
вла да о ца као ше фа др жа ве да убу
ду ће ман дат за са став вла де по ве ри 
са мо стра нач ком во  и ко ји ужи ва 
по др шку ве ћи не по сла ни ка у скуп
шти ни. Реч је о пар ла мен тар ном 
на че лу. Оно је из у зет но зна чај но не 
са мо по то ме што је тра си ра ло пут 
за да љи устав ни раз вој Грч ке не го и 
за то што је то пр ви пре се дан та кве 
при ро де на Бал ка ну. Пи сац га са мо 
уз гред по ми ње без не ких де таљ ни
јих оп сер ва ци ја. 

Но, без об зи ра на ову кри ти ку, 
оста је ге не рал ни став да је Кло го ва 
мо но гра фи ја ус пе ло шти во ко је је 



Оцене и прикази 393

по ла ко ћи сти ла, до ступ но за чи та ње 
не са мо струч ња ци ма не го и ши рој 

пу бли ци ко ја се за ни ма за про шлост 
Грч ке и Бал ка на.  

МирославСвирчевић

Збор ник ра до ва о Дру гом срп
скотур ском ра ту је збир ка ре фе ра та 
са оп ште них на ску пу ко ји је био по
све ћен обе ле жа ва њу 120го ди шњи
це ово га ра та. Скуп је одр жан 17. и 
18. но вем бра 1997. го ди не.

У увод ном тек сту Збор ни ка Дру‑
гисрпско‑турскиратзаослобоење
српског народа уТурској 1877/78. 
(стр. 1–8) Вла ди мир Сто јан че вић 
је дао основ не по ли тич ке и ди пло
мат ске окви ре у ко ји ма се на ла зи ла 
Кне же ви на Ср би ја у пе ри о ду од за
вр шет ка Пр вог срп скотур ског ра та 
до одр жа ва ња и за кљу ча ка Бер лин
ског кон гре са. За Ср би ју то је зна
чи ло пут од аустро у гар скору ског 
тај ног до го во ра о по де ли ин те ре
сних сфе ра (Рај хштат ски спо ра зум и 
Бу дим пе штан ска вој на кон вен ци ја) 
до међу на род ног при зна ња у Бер ли
ну, од но сно, од из гу бље ног ра та са 
Тур ском до међу на род но при зна тог 
до би ја ња те ри то ри јал ног про ши ре
ња и др жав не не за ви сно сти.

Уну тар по ли тич ке окол но сти 
и међу на род ни по ло жај Ср би је у 
пе ри о ду од 1876. до 1878. го ди не 
об ра ди ли су, у сво јим ра до ви ма: 
Че до мир По пов, Ми ло рад Ек ме чић 
и Љи ља на Алек сић.

То ком крат ког пе ри о да из међу 
два срп скотур ска ра та рас плам сао 
се, ра ни је за по чет, су коб ли бе ра ла 
Јо ва на Ри сти ћа и кон зер ва ти ва
ца чи ји су гла сно го вор ни ци би ли: 

Другисрпско‑турскират1877–1878.иослобоењејугоисточнеСрбије,
Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, на уч ни ску по ви, књи га XCVII, 

Оде ље ње исто риј ских на у ка, књи га 28, Бе о град 2001, 157 страна

Аћим Чу мић, Ми лан Пи ро ћа нац и 
Че до миљ Ми ја то вић. С об зи ром на 
озбиљ ну спољ но по ли тич ку си ту а
ци ју у ко јој се на ла зи ла Ср би ја, Че
до мир По пов је по ле ми ку међу овим 
су прот ста вље ним стра на ма на звао 
„бу ром у ча ши во де“. Али та „бу ра“ 
је има ла озбиљ не по сле ди це „фер
мен та ци је на род ног не за до вољ ства“ 
и „тра гич не ди на стич ке по де ле ко ја 
је це па ла по ли тич ки ор га ни зам срп
ског на ро да“ (Политичкеприликеу
СрбијиуочиДругогсрпско‑турског
рата, стр. 9–15).

У из у зет ном, ана ли тич ком ра ду 
ДипломатскеприпремератаСрби‑
је противТурске 1877–1878. (стр. 
17–40) Ми ло рад Ек ме чић је ко ре не 
до гађа ја око Ср би је то ком 1877/78. 
го ди не, пре ко по че та ка се дам де се
тих го ди на ве ка, по тра жио у ве ли
кој ре во лу ци ји 1848. и до се гао све 
до 1822. го ди не. У цен тру ње го вих 
раз ма тра ња је сте ру ска по ли ти ка, 
али око ње не из бе жно и спољ нопо
ли тич ки прав ци и ма не ври дру гих 
ве ли ких европ ских си ла, пре свих 
АустроУгар ске. Иза др жав них по
ли ти ка и ди на стич ких стре мље ња, 
М. Ек ме чић је уочио прав це ка то
лич ке иде о ло ги је. Утвр див ши да је 
иде ал Ру си је био „да др жи Бал кан 
у по ли тич ки и на ци о нал но ис фраг
мен ти ра ном ви ду“, Ек ме чић је за
кљу чио да је „иде ал ни циљ ру ске 
ди пло ма ти је оно га вре ме на био да 




