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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 
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до би је ман дат Евро пе и у име кон
цер та европ ских ве ли ких си ла во ди 
рат про тив Тур ске“. При ти сну ти 
ути ца ји ма и дик та том ве ли ких си ла 
„да ле ко се жни тај ни пла но ви срп ске 
ди пло ма ти је“ су мо ра ли би ти при
ла го  е ни међу на род ним по ли тич ким 
окол но сти ма, што је зна чи ло при
хва та ње ре ла тив но ма лог до бит ка у 
од но су на оче ки ва но, уз пре у зи ма ње 
те шког те ре та за бу дућ ност.

Ме то до ло шки не у о би ча је но, 
ско ро ше мат ски, Љи ља на Алек сић 
је, на из у зе тан на чин, са чи ни ла па
ра ле лу од но са Фран цу ске и Ита ли је 
пре ма Ср би ји то ком пе ри о да Дру гог 
срп скотур ског ра та (Француска
иИталија иДруги српско‑турски
рат1877–1878.године, стр. 43–55) 
Она је си сте мат ски из дво ји ла оп ште 
и по себ не окви ре, ком пли ко ва не 
спољ нопо ли тич ке окол но сти и уну
тар по ли тич ке то ко ве у две по ме ну те 
европ ске др жа ве и та ко, кроз ја сно 
од ре  е не фа зе и це ли не, об ја сни ла 
узро ке раз ли чи тих ста во ва Фран цу
ске и Ита ли је пре ма Ср би ји и то у 
про сто ру од зва нич не по ли ти ке до 
јав ног мње ња.

У оп шир но пред ста вље не то ко ве 
ру скотур ског ра та Са во Ско ко је 
уткао те шко ће око рат них при пре
ма и ула зак Ср би је у дру ги рат са 
Тур ском. Тр пе ћи ру ски при ти сак да 
Ср би ја што пре у е у рат да би за
шти ти ла де сно кри ло ру ске ар ми је, 
кнез Ми лан и срп ска вла да су од ла
га ле пре ла зак срп ских је ди ни ца пре
ко гра ни це до по след њег тре нут ка. 
Иако је ушла у рат ка да је ру ска вој
ска већ осво ји ла Плев ну, по моћ срп
ске вој ске је би ла зна чај на у да љем 
то ку ру скотур ског су ко ба. Ипак, 
да ља ру ска по ли ти ка и међу на род
не окол но сти учи ни ле су да Ср би ја, 
пре ма оце ни Јо ва на Цви ји ћа, бу де 
„са те ра на у  ми шо лов ку и пре да та 
на ми лост и не ми лост Аустро у гар
ској мо нар хи ји“. (Садејствосрпске

ирускевојскеуратупротивТурске
1877–1878, стр. 57–76)

У крат ком пре гле ду ре ор га ни
за ци је срп ске вој ске то ком крат ког 
пе ри о да ми ра из међу два срп
скотур ска ра та, Пе тар Опа чић је 
на вео да је циљ био „мак си мал но 
по ве ћа ње је ди ни ца ста ја ће вој ске“ 
(Народна војскаСрбије уДругом
српско‑турском рату 1877–1878, 
стр. 79–85). Успе хе срп ске вој ске 
у Дру гом срп скотур ском ра ту П. 
Опа чић је, у за кључ ку, об ја снио 
ре ор га ни за ци јом вој ске, ње ним ис
ку ством из прет ход ног ра та и ве ћом 
мо ти ви са но шћу срп ских вој ни ка ко
ји су во  е ни осло бо ди лач ком иде јом 
и све шћу да су у за јед нич кој бор би 
са ру ском вој ском про тив Тур ске.

Де лат ност, са став, рас по ред и 
број ност до бро во ља ца ко ји су уче
ство ва ли у Дру гом срп скотур ском 
ра ту при ка за ла је, у пре глед ном 
члан ку, Бо ри сла ва Ли лић (Добро‑
вољци у Другом српско‑турском
рату.Њиховсастав,улогаизначај, 
стр. 87–94).

Да ни ца Ми лић је са гле да ла еко
ном ско ста ње Кне же ви не Ср би је 
пред и за вре ме Дру гог срп ско
тур ског ра та (Економско стање и
финансијеСрбије у времеДругог
српско‑турскограта, стр. 95–106). 
Упр кос очи глед ном при вред ном 
успо ну од по ло ви не XIX ве ка до по
чет ка ве ли ке ис точ не кри зе, Ср би ја 
ни је би ла спо соб на да из др жи два 
ра та без уну тра шњег зај ма, сма ње
ња чи нов нич ких пла та и зај ма за 
рат не по тре бе до би је ног од Ру си
је. По моћ у снаб де ва њу хра ном и 
оста лим по тре ба ма је по тра же на и у 
но во о сло бо  е ним обла сти ма. „Ис ку
ства сте че на то ком ових ра то ва би ла 
су осно ва ка сни је ре ор га ни за ци је у 
вој сци и по бољ ша ња усло ва рат не 
и оп ште опре ме у по гле ду ис хра не 
и обу ће, као и сме шта ја на те ре ну и 
у ра ту и у ми ру.“
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Два су ра да у овом Збор ни ку 
чи ји је пред мет из у ча ва ња књи жев
ност ко ја је те мат ски ве за на за срп
скотур ске ра то ве. У пр вом (Проза
српских писаца о ослободилачким
ратовима1876–1878. године, стр. 
109118) Ста ни ша Во ји но вић је, 
пре ма си же и ма, по де лио срп ску 
про зу то га вре ме на на че ти ри гру пе 
„ко је се по ду да ра ју са хро но ло шким 
ре дом зби ва ња“: при пре ма и по ла
зак у рат, рат, по за дин ска деј ства код 
обе за ра ће не стра не и крај ра та. Гра
де ћи чла нак на број ним ра до ви ма 
ра су тим по но ви на ма и ча со пи си ма, 
С. Во ји но вић је по ме нуо нај по зна
ти ја име на срп ске књи жев но сти 
то га пе ри о да (Ђ. Јак шић, Л. Ла за ре
вић, Ј. Ве се ли но вић, И. Ву ки ће вић, 
Л. Ко мар чић, З. Р. По по вић), али 
је  под се тио и на оне ко ји су „ма ње 
по зна ти и већ за бо ра вље ни“ (С. Љ. 
Га ври ло вић, Н. Ђо рић, Т. Ј. Ми лен
ко вић, Б. Пе тро вић, В. Ђорђе вић, 
В. Миљ ко вић, Ђ. Јо ва но вић, М. 
Жив ко вић).

Мом чи ло Зла та но вић је  осло бо  
е ње ју го и сточ не Ср би је са гле дао 
кроз на род ну, усме ну и умет нич ку, 
пи са ну књи жев ност (Ослобоењеју‑
жнихкрајеваСрбије1877/78.године
укњижевности/усменојиписаној/, 
стр. 119–128). У на род ној књи жев
но сти по тра жио је од го ва ра ју ће при
ме ре међу пе сма ма, ту жба ли ца ма, 
епи та фи ма, па и међу анег до та ма. 
Ме  у де ли ма пи са не књи жев но сти 
из дво јио је пу то пи сну и ме мо ар ску 
про зу Сре те на По по ви ћа, Ми те Ра
ки ћа и Ми ла на Ми ли ће ви ћа, се ћа ња 
Јо си фа Ко сти ћа и Јан/ићи ја/ Јов/ано
ви ћа/ Би лан ча ни на, а међу при по ве
да чи ма де ла Бо ри са ва Стан ко ви ћа и 
Ву ке ПопМла де но ве.

Срп ска штам па у Угар ској је мно
го пи са ла о Дру гом срп скотур ском 
ра ту. Ана ли зу тих тек сто ва на пра вио 
је Де јан Ми ка ви ца (Српскаштампа
уУгарскојоДругомсрпско‑турском

рату, стр. 129–141). Осно ву те ана
ли зе чи ни па жљи во раз ма тра ње из
ве шта ја и су прот ста вље них ста во ва 
кон зер ва тив нокле ри кал ног ли ста 
Србскинарод и на ци о нал ноли бе
рал не Заставе. „Кључ на раз ли ка 
из међу ова два ли ста ви де ла се у 
ге не рал ном ста ву пре ма Ср би ма 
из ван Аустро у гар ске и пре ма уло зи 
Хаб збур шке мо нар хи је у ре ша ва њу 
Ис точ ног пи та ња.“ Чла нак је упот
пу њен и раз ма тра њем из ве шта ва ња 
Јавора, Илустрованератнекронике 
и Страже. 

Ни Ру си ја по чет ком ра та са 
Тур ском, као ни Ср би ја по чет ком 
об но вље ног ра та са Тур ском ни су 
има ле пре ци зне рат не ци ље ве и 
те ри то ри јал не зах те ве. Раз вој си ту
а ци је на бој ном по љу по но во је у Ру
си ји про бу дио же ље за ис пу ње њем 
дав них пла но ва кон тро ле мо ре у за 
и Ца ри гра да, а у Ср би ји на де за ве
ли ко те ри то ри јал но про ши ре ње у 
исто риј ско срп ским на ци о нал ним 
про сто ри ма. Ме  у на род не окол но
сти у ко ји ма су сру ше не те на де 
ана ли зи рао је Ду шко Ко ва че вић (Ди‑
пломатскаборбаСрбијезаочување
тековина Другог српско‑турског
рата, стр. 143–154). Д. Ко ва че вић 
је ука зао на от пор АустроУгар ске, 
иза ко је је ста ја ла Ве ли ка Бри та ни ја, 
пре ма ру ским пла но ви ма, и на тврд 
став ру ске ди пло ма ти је да јој је у 
ин те ре су ства ра ње ве ли ке Бу гар
ске, а не зна чај ни је те ри то ри јал но 
про ши ре ње Ср би је. Ак тив ност 
Ми ло са ва Про ти ћа у Пе тро гра ду 
и ми си ја ге не ра ла Леш ја ни на и пу
ков ни ка Ка тар џи ја „ни су Ср би ји 
до не ле то ли ко оче ки ва не ре зул та те 
у по гле ду ње них те ри то ри јал них 
зах те ва“. Аустро у гар ска ди пло ма ти
ја је ве ро ва ла да ће ре зул тат та квих 
окол но сти би ти „ну жан за о крет у 
срп ској спољ ној по ли ти ци пре ма за
пад ним др жа ва ма, од ко јих се оче ки
ва ла по др шка на бу ду ћем кон гре су“. 
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Аустро у гар ски кон зул Вре де, ис ти че 
Ко ва че вић, је про це нио да је не дав
но ис ку ство из ле чи ло „Ср би ју од 
до са да шњег сле пог пра ће ња ру ске 
по ли ти ке“, те ће ова кне же ви на по
др шку убу ду ће „тра жи ти на за па ду 
Евро пе – нај пре код нас“.

Са би ра ју ћи сва ис ку ства срп
ског на ци о нал ног осло бо  е ња то ком 
XIX ве ка, Вла ди мир Сто јан че вић 
је, у за вр шној ре чи, по сле ди це де
ли мич ног ре ша ва ња ис точ ног и, у 
ње го вом скло пу, срп ског пи та ња 
уочио да ле ко ка сни је, у два де се том 
ве ку (Зна чај Другогсрпскотурског

рата1877/78.задаљиисторијски
развојСрбијe, стр. 155–157).

Иако два на ест ра до ва об ја вље
них у овом Збор ни ку објек тив но 
ни је мо гло да об у хва ти све ди пло
мат ске и уну тар по ли тич ке аспек те 
до гађа ја крат ког пе ри о да 1877/1878. 
го ди не, Збор ник си гур но пред ста
вља ве о ма зна ча јан при лог у про у
ча ва њу јед ног од крат ких али ве о ма 
зна чај них пе ри о да раз во ја Кне же
ви не Ср би је и исто ри је осло бо  е ња 
срп ског на ро да то ком XIX ве ка.

ЉубодрагП.Ристић

Семјуел Хантингтон (Samuel Huntington): Сукобцивилизација
(ClashofcivilizationsandremakingofWorldorder), ЦИД, Подгорица, 

Бања Лука, 2001

Те ро ри стич ки на па ди од 11. 
сеп тем бра 2001. го ди не на згра де 
Свет ског тр го вин ског цен тра у Њу 
Јор ку и на Пен та гон у Ва шинг то ну 
као на сим бо ле аме рич ке и уоп ште 
за пад не еко ном скофи нан сиј ске и 
вој нопо ли тич ке мо ћи, вра ти ли су у 
жи жу ин те ре со ва ња број них исто
ри ча ра, со ци о ло га, кул ту ро ло га, 
по ли ти ко ло га, ди пло ма та и по ли
ти ча ра већ чу ве ну рас пра ву хар
вард ског про фе сор Се мју е ла Хан
тинг то на ‘’Су коб ци ви ли за ци ја’’, 
об ја вље ну 1993. го ди не. Основ ни 
циљ ове вр ло од ва жне књи ге је да 
по ну ди аде ква тан те о риј ски мо
дел за де фи ни са ње и усме ра ва ње 
гло бал них међу на род них од но са 
у пост хлад но ра тов ском све ту, ко ји 
су се иза шав ши из пре ва зи  е них 
окви ра иде о ло шке ис кљу чи во сти 
и бло ков ске по де ље но сти, на шли у 

сво је вр сном не ре ду, пра ће ном бур
ним по ли тич ким тур бу лен ци ја ма и 
су ко би ма на ко је по сто је ћи ме ха
ни зми међу на род не за јед ни це (УН 
пре свих) не ма ју увек за до во ља ва
ју ће од го во ре. Хан тинг тон сма тра 
да су у пост хлад но ра тов ском све ту 
нај ва жни је раз ли ке из међу љу ди 
кул тур не а не иде о ло шке или еко
ном ске. Љу ди и на ро ди по ку ша ва ју 
да од го во ре на нај о снов ни је пи та ње 
с ко јим мо гу да се су о че: Ко смо 
ми? На то пи та ње они од го ва ра ју на 
тра ди ци о на лан на чин, упу ћу ју ћи на 
кул ту ро ло шке ком по нен те са он то
ло шким и ак си о ло шким зна че њем. 
Љу ди се бе де фи ни шу пој мо ви ма 
пре да ка, ре ли ги је, је зи ка, исто ри је, 
вред но сти, оби ча ја и ин сти ту ци ја. 
Они се иден ти фи ку ју с кул тур ним 
гру па ма: пле ме ни ма, ет нич ким и 
ре ли ги о зним за јед ни ца ма, на ци ја




