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са Бал ка ном и њи хо ва хри сти ја ни
за ци ја, срп ски вла да ри, краљ Ми
лу тин и цар Сте фан Ду шан, по ли
тич ки про грам и спољ на по ли ти ка 
Ду ша но ва – вр ху нац срп ске мо ћи, 
кра так пре глед исто ри је Ру му ни је 
и про блем ет но ге не зе ру мун ског на
ро да, би ле би то нај ва жни је те мат ске 
це ли не ко је за о кру жу ју ис тра жи
вач ку ра до зна лост њи хо вог ауто ра 
Јо а ни са Па па дри а но са.

Исто риј ски до гађа ји че сто се 
ов де са гле да ва ју у кон тек сту пи
та ња ет нич ке све сти и кул тур ног 
иден ти те та, ко ја су за ни ма ла ка ко 
са ме на ро де Бал ка на та ко и њи хо ве 

ис тра жи ва че. Оту да чи та лац ових 
огле да мо же да сле ди пе ри пе ти је 
грч ког и дру гих на ро да у сред њем 
и по зно ви зан тиј ском пе ри о ду.

Ова књи га под сти че и на дах њу
је до сте пе на ка да чи та лац го то во и 
не при ме ти, чи та ју ћи је, ка ко сти же 
до ње ног кра ја. Реч је о са др жај ној 
и ме то дич ној књи зи, не та ко че стој 
у обла сти бал ка но ло шких сту ди ја. 
Они ко ји је бу ду чи та ли не стр пљи
во ће оче ки ва ти об ја вљи ва ње ње ног 
дру гог то ма, за пе ри од од па да Кон
стан ти но по ља до на шег вре ме на.

МиодрагСтојановић

По чет ком де ве де се тих го ди на 
са да већ про шлог ве ка Ски ли тер 
цен тар за осман ске сту ди је ор га
ни зо вао је сим по зи јум са те мом 
ОсманскоцарствоуXVIIIвеку.Цен
тар је осно ван 1985. на кон смр ти др 
Су зан Ски ли тер (Su san Skil li ter) ко ја 
је ра ди ла на уни вер зи те ту као про
фе сор за тур ски је зик на Фа кул те ту 
за ори јен тал не сту ди је. Осно ва ле 
су га ње не ко ле ге са уни вер зи те
та и Њун хем ко ле џа у Кем бри џу. 
Ски ли тер цен тар је је ди на ис тра
жи вач ка ин сти ту ци ја та кве вр сте у 
Ве ли кој Бри та ни ји, чи ји је за да так 
да про мо ви ше и уна пре  у је тур ске 
сту ди је ка ко на Остр ву та ко и ван 
ње га. Ски ли тер цен тар је у са рад
њи са Ори јен тал ним ин сти ту том 
из Ри ма (Is ti tu to per l’Ori en te C. A. 
Na li no) у ча со пи су OrienteModer‑
no, де цем бра 1999. об ја вио ра до ве 
са по ме ну тог сим по зи ју ма.

Књи га ко ју ов де пред ста вља мо 
са др жи ра до ве ко ји су  хро но ло
шки, у це ли ни, по кри ли на зна че ни 
пе ри од, док су сво јом те ма ти ком 
об ра ди ли про бле ме и про ме не ко је 
су на ста ле у окви ру функ ци о ни
са ња Осман ског цар ства у XVI II 
ве ку. По је ди ни ра до ви су до не ли 
зна чај не иде је и но ве те ме на по љу 
осма ни сти ке. Оне би мо гле би ти 
при мен љи ве у из у ча ва њу про шло
сти Бал ка на на ње го вом ужем или 
ши рем ге о граф ском про сто ру. 

Уред ник овог из да ња Кејт Флит 
(Ka te Fle et) иза бра ла је те мат ски 
при ступ у пред ста вља њу ра до ва и 
свр ста ла их је у че ти ри по гла вља. 
Ово би се мо гло при хва ти ти као 
ну жно по треб но јер се ве ћи на ра
до ва пре ма по љу ин те ре со ва ња и 
за кључ ци ма међу соб но пре пли ће и 
уза јам но до пу њу је.

TheOttomanEmpireintheEighteenthCentury, ed. by Ka te Fle et, Oriente
Moderno, nu o va se rie XVI II (LXXIX), 1 (Na po li 1999) V+285
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Пр ви део књи ге на сло вљен је 
Економски (1–54). Ово по гла вље 
отва ра Жил Вејн стејн (Gil les Ve in
stein) ра дом Inalcik’sViews on the
OttomanEighteenthCenturyandthe
FiscalProblem. Сма тра да је у до
са да шњој исто ри о гра фи ји у не до
вољ ној ме ри би ла по све ће на па жња 
иде ји Х. Инал џи ка да је узрок свих 
су штин ских про ме на Цар ства у 
XVI II ве ку био вој не при ро де. Про
ме на је би ла у при ла го  а ва њу вој ног 
апа ра та мо дер ни јој Хаб сбур шкој 
вој сци са ко јом се су о чи ла кра јем 
XVI ве ка. По сле ди це те про ме не 
има ле су пре су дан ути цај на фи нан
сиј ски си стем, по што је Осман ско 
цар ство због не до вољ не ко ли чи не 
сред ста ва па да ло у све ве ћу фи нан
сиј ску кри зу. 

Еко но ми ја Цар ства, бар у по
је ди ним обла сти ма, то ком ве ка је 
про шла кроз ва жне про ме не што 
по ка зу је Еле на Фран га кисСи рет 
(Ele na Fran ga kisSyrett), TheEco‑
nomical Activities of theOttoman
andWestern Communities in the
Eighteenth‑Century Izmir. У ра ду 
се кон цен три са ла на про цес укљу
чи ва ња Осман ског цар ства у еко
ном ски си стем за пад но е вроп ских 
др жа ва. По ка за ла је ка ко је до шло, 
у усло ви ма фи нан сиј ских не по
год но сти и мо но по ла за пад них 
тр го ва ца, пр вен стве но Фран цу за, 
до ства ра ња по треб них пред у сло ва 
за раз вој тр го ви не ло кал них за
јед ни ца и њи хо вог по ве зи ва ња са 
европ ским еко ном ским си сте мом, 
по сред ством Из ми ра и егеј ских 
остр ва по чет ком XIX ве ка. О при
ро ди, фи нан сиј ском уде лу и оп
штим то ко ви ма за пад не тр го ви не 
у Цар ству рас пра вља Ед хем Ел дем 
(Ed hem El dem), FrenchTradeand
CommercialPolicyintheLevantin
theEighteenthCentury. По себ но се 
ба вио зна ча јем фран цу ских тр го

ва ца чи ји је удео у укуп ној тр го
ви ни Цар ства до сти гао пре ко 60 % 
сре ди ном XVI II ве ка. 

Рас пра ва Ја ву за  е за ра (Ja vuz 
Ce zar), FromFinancialCrisistothe
Sructural Change: theCase of the
Ottoman Empire in the Eighteenth
Century по ка зу је ка ко је ре а го ва
ла цен трал на упра ва на умно же не 
про ме не у еко но ми ји и ра сту ћем 
де фи ци ту нов ца. Упра ва цар ства 
је ко ри сти ла тра ди ци о нал не фи
скал не ме то де, а за ауто ра је је ди на 
но ви на би ла уво  е ње си сте ма mali‑
kaneкра јем XVII ве ка. Све про ме не 
у окви ру по ре ског си сте ма то ком 
XVI II ве ка би ле су по сле ди ца при
ме не ова квог ме то да. Цен трал на 
упра ва је за у зи ма ла па си ван став 
у ре ша ва њу фи на сиј ске кри зе та ко 
што се при ла го  а ва ла зах те ви ма 
про вин ци ја, и уво ди ла је у за кон ске 
окви ре оне од но се ко ји су на ста ли 
као ре зул тат не до след ног спро во  
е ња фи скал них ме то да.  

Са ра дом  ејн Ха та веј (Ja ne Hat
ha way), TheHousehold:AnAlternative
FrameworkfortheMilitarySocietyof
Eighteenth‑CenturyOttomanEgypt,
отва ра се по гла вље Функционисање
државеиадминистрација(57–128). 
Она раз ма тра оправ да ност ко ри шће
ња из ра за „ма ме луч ки Еги пат’“ што 
би тре ба ло да зна чи и при ме ну kul си
сте ма као основ ног прин ци па на ком 
би по чи ва ло вој но дру штво Егип та. 
По себ но ме сто је за у зе ла ана ли за 
про ме на у окви ру функ ци о ни са ња 
спре ге цен тар–про вин ци ја. Од нос 
цен трал не упра ве и про вин ци је ис
тра жу је и Аб дул ка рим Ра фек (Ab
dulKa rim Ra feq), Relationsbetween
theSyrian ’Ulamâ’ and theOttoman
StateintheEighteenthCentury, али у 
знат но ши рем хро но ло шком окви ру. 
Ова де таљ на сту ди ја је ис тра жи ва ла 
уло гу уле ме у ад ми ни стра ци ји, као и 
еко ном ске, по ли тич ке и ин те лек ту
ал не чи ни о це ко ји су се уоб ли чи ли 
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у XVI II ве ку и узро ко ва ли по тре бу 
одва ја ња од цен тра.

 Да ри јуш Ко ло  еј чик (Da ri usz 
Ko ł od zi ejczyk), TheOttomanDiplo‑
matsonEighteenth‑CenturyPoland:
Contempt orDiscouragement? про
у ча ва ди пло мат ске од но се Пор те 
и Пољ ске у ве ку у ком је тај од нос 
тре ба ло да бу де од ви тал ног зна ча
ја за ове две др жа ве. На гла ша ва да 
ни је по сто јао ре до ван од нос у ви ду 
обо стра не раз ме не стал них пред
став ни ка и раз ма тра узро ке ко ји су 
до ве ли до то га. Спољ ну по ли ти ку 
Тур ске пре ма цр но мор ском ба се ну 
ту ма чи чла нак Алек сан дра Ха лен ка, 
TowardstheCharacterofOttomanPo‑
licyintheNorthernBlackSeaRegion
after theTreaty ofBelgrade (1739). 
Сма тра да се при ли ком скла па ња 
ми ра са Ру си јом (1739) ис та као ка
рак тер спољ нопо ли тич ког ста ва 
Тур ске. Њен пре вас ход ни ин те рес 
ни је био од вој ног зна ча ја, већ је био 
у то ме да одр жи ва жне еко ном ске 
ве зе са обла сти ма Укра ји не. У том 
све тлу ту ма чи до де љи ва ње тр го вач
ких по вла сти ца ру ским тр гов ци ма, 
што је убр зо до ве ло до пре ки да ди
рект них еко ном ских ве за Укра ји не 
са Тур ском. Рад је пи сан на осно ву 
осман ске грађе из Исто риј ског ар хи
ва у Ки је ву. Аутор на гла ша ва ње гов 
зна чај за из у ча ва ње од но са Тур ске 
са Укра ји ном за пе ри од ка да је она 
има ла ва жну уло гу у спољ ној по ли
ти ци Осман ског цар ства.

 Ово по гла вље за тва ра Ге за Да
вид, TheEyalet of Temesvбr in the
Eighteenth Century ра дом у ком 
ис тра жу је по след ње две де це ни је 
тур ске упра ве у зе мља ма на ле вој 
оба ли Ду на ва. Је дан део ра да је 
по све тио ме то да ма по мо ћу ко јих је 
по но во ор га ни зо ва на упра ва у еја ле
ту на кон Кар ло вач ког ми ра (1699). У 
дру гом де лу ра да ба вио се пи та њем 
угар ског ста нов ни штва за ко је твр ди 
да је не ста ло до кра ја тур ске упра

ве у Те ми швар ском еја ле ту. У XVI 
ве ку у око ли ни  Бе че ја, Беч ке ре ка, 
Те ми шва ра и Ли по ва у до ку мен ти
ма се по ми њу  обла сти ис кљу чи во 
као „пот пу но срп ска област“ (asýl
Sýrfvilayeti).Сто га аутор по ста вља 
пи та ње не стан ка угар ске по пу ла ци
је, и пи та ње про це са сим би о зе са 
но во при до шлим ста нов ни штвом. 
На кра ју ра да је при ло же на та бе ла о 
бро ју ста нов ни ка у еја ле ту за пе ри од 
1711–1717. Аутор ра чу на да је мо гло 
би ти нај ви ше 180.000 до 200.000 
ста нов ни ка у свим обла сти ма (ka‑
za) про вин ци је. Број вој ни ка (nefer) 
1711. је био  44647, док је 1717. број 
ку ћа био 21289, а се ла 662.

Дру штве не од но се у Осман ском 
цар ству по ка зу је по гла вље Мусли‑
мани и немуслимани (131–190). 
Из не те су ве о ма ин те ре сант не чи ње
ни це ко је по ка зу ју про цес ин тер ак
ци је у сва ко днев ном жи во ту уну тар 
дру штва ко је је би ло ре ли гиј ски 
по дво је но.

 Пас ха  лис  Ки тро ми ли  дис 
(Pascha lis M.Ki tro mi li des), Orthodox
CultureandCollectiveIdentityinthe
OttomanBalkan during theEighte‑
enthCentury, по но во пре и спи ту је 
по ре кло и про це се ко ји су до ве ли 
до ства ра ња да на шњих на ци о нал
них др жа ва на Бал ка ну. По ста вио 
је те зу пре ма ко јој је у XVI II ве ку 
пра во слав на кул ту ра би ла за јед
нич ка тач ка иден ти фи ко ва ња међу 
ста нов ни штвом на по лу о стр ву. Она 
је има ла  за јед нич ке окви ре уну тар 
Цр кве, обра зо ва ња и тр го ви не ко ја 
је би ла њен  еле мент по кре тљи во сти 
и пре но сник те кул ту ре. Та кул ту ра 
је би ла из над ет нич ке ра зно ли ко сти 
Бал ка на. Ва се љен ској па три јар ши
ји у Ца ри гра ду је од ре као иде је 
про мо ви са ња хе ле ни за ци је међу 
пра во слав ним ста нов ни штвом, а  
ис ти ца ње ет нич ке ком по нен те у 
сми слу на род но сти од ре као јој је 
као пот пу но ана хро не. Па три јар
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ши ји при да је зна чај у за у ста вља њу 
про це са исла ми за ци је ко ји је по но во 
от по чео сре ди ном ве ка, због че га је 
она во ди ла по ли ти ку цен тра ли за ци
је епи ско пи ја под јед ном упра вом. 
У том све тлу је ту ма чио уки да ње 
Пећ ке па три јар ши је (1766). Гај 
Еванс (Guy Evans), GeorgeStavra‑
koрluandtheruleofRuşvet, до но си 
пре вод би о гра фи је и фа сци мил на 
грч ком је зи ку Гр ка на чи јем при ме
ру је по ка зао све при сут ност ло шег 
функ ци о ни са ња Цар ства. Пре ко 
сва ко днев не дру штве не по ја ве – 
ути ца ја под ми ћи ва ња – по ка зао је 
да су и хри шћа ни у ор га ни ма упра ве 
би ли јед на ко под ми тљи ви на ште ту 
сво јих исто вер ни ка.

 При ступ Све тла не Ива но ве из
ло жен у тек сту MuslimandChristian
WomenbeforetheKadý Courtinthe
Eighteenth‑CenturyRumeli:Marriage
Problems има ве о ма ши ро ку при ме
ну. Аутор ка је ис тра жи ва ла на осно
ву суд ских ре ги ста ра (kadýsicileri) 
вр сте и ти по ве за кљу че ња и раз ре
ше ња бра ка. На по ме ну ла је да ове 
вр сте из во ра има ју при ме ну у из у ча
ва њу пи та ња сва ко днев ног жи во та 
на све бал кан ске гра до ве. По себ но 
се освр ну ла на по ло жај же не у дру
штву. За кљу чу је да је у XVI II ве ку 
мо но га ми ја би ла нај ра спро стра ње
ни ји при мер му сли ман ског бра ка. У 
истом пе ри о ду је до шло до ја ча ња 
по зи ци је же не у за јед ни ци што је 
ре зул ти ра ло по ја ча ним зах те ви ма 
за раз ре ше њем бра ка. Исти про цес 
је при ме ћен у окви ри ма хри шћан ске 
за јед ни це, али са знат но по ја ча ном 
кон тро лом Цр кве ко ја је учвр сти ла 
свој по ло жај као по сред ник из међу 
сла бе про вин циј ске упра ве и цен тра 
у Ца ри гра ду. 

Сва ко днев ни жи вот про вин ци је 
у из ме ње ним усло ви ма ко је је до
нео овај век Ро си ца Гра де ва по ка зу
је у TheActivitiesofaKadýCourtin

Eighteenth‑CenturyRumeli:theCase
ofHacioрluPazarcik. Аутор ка је же
ле ла да ис так не ка ко у исто ри о гра
фи ји ни је по сто ја ло ин те ре со ва ње 
да се ис тра жи сва ко днев ни жи вот 
про вин ци је у XVI II ве ку. Њен  рад 
је био по зив упу ћен на уч ној јав но
сти да се у да љем ис тра жи вач ком 
ра ду на по љу осма ни сти ке овом 
про бле му по све ти ве ћа па жња. У 
из у ча ва њу овог про бле ма узе ла је 
при мер Ха џи о глу Па зар џик (До
брич) за ко ји сма тра да је ка рак те
ри сти чан при мер осман ске упра ве 
у XVI II ве ку. Цен трал ни део ра да је 
би ла ана ли за ак тив но сти ка диј ског 
су да и по ло жај ка ди је у про вин
циј ској упра ви. Ње го ву де лат ност 
осве тља ва у окви ру сва ко днев ног 
жи во та, као нај ва жни јег по сред ни
ка из међу ло кал ног ста нов ни штва 
са Пре сто ни цом.

По след њи део књи ге об у хва та 
ра до ве из обла сти Литература и
историографија (193–226). Hâkim’s
ChronicleRevisitedби ла је рас пра ва 
Ма длен Зил фи (Ma dlen C. Zil fi) о 
раз ло зи ма ко ји су ути ца ли да спи
си овог хро ни ча ра бу ду нај ма ње 
по зна то и ува жа ва но де ло у исто
ри о гра фи ји овог пе ри о да. Вир џи
ни ја Ак сан (Vir gi nia H.Ak san), An
Ottoman Portrait of Frederick the
Great, пру жи ла је ана ли зу спи са 
ко ји је на пи сао Ах мед Ре смиефен
ди ја то ком ди пло мат ског пу та у 
Бер лин 1763/64. На раз вој спи са
тељ ске ак тив но сти хри шћан ских 
ауто ра у обла сти исто ри је и ње не 
по ве за но сти са де лат но шћу Фа на
ри о та у кне же ви на ма Мол да ви је 
и Вла шке, под се ћа Јо хан Штра ус 
(Jo hann Stra uss) тек стом TheRise
of non‑MuslimHistorigraphy in the
EighteenthCentury. Вик то ри ја Роу 
Хол брук (Vic to ria Ro we Hol bro ok) у 
члан ку TheIntellectualandtheState:
PoetryinIstanbulin1790’s, рас пра
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вља ла је о ра сту ћем на ци о на ли зму 
кра јем ’80тих и при ме ни по јед
но ста вље них на ци о нал них иде ја 
од стра не за пад них исто ри ча ра на 
слу чај Тур ске у од ре  и ва њу ње них 
на ци о нал них ко ре на. Та ко је аутор ка 
пре и спи та ла ат мос фе ру у око ли ни 
Се ли ма III, за ко га се при хва ти ло 
схва та ње да је за чет ник мо дер них 
иде ја у Тур ској. Она је ту ма чи ла 
ствар ни ути цај пе сни ка из окру же
ња Се ли ма III и њи хов под сти цај 
на раз ви ја ње мо дер не на ци о нал не 
ми сли. Карл Бар бир, TheChanging

Faceof  theOttomanEmpire in the
EighteenthCenturyза тва ра ову књи
гу рас пра вом о ка рак те ру са вре ме не 
на у ке у по љу ори јен тал них сту ди ја. 
Раз ма тра ка рак тер про ме на ко је су 
се де си ле у XVI II ве ку као и те ме и 
ста во ве ко ји је за у зи ма ла са вре ме на 
ис то ри гра фи ја у ту ма че њу су шти не 
по ме ну тог  пе ри о да. 

Књи га је пре ма зах те ви ма мо дер
не на у ке опре мље на ин дек сом ко ји 
олак ша ва ње но ко ри шће ње.

АлександарЈаковљевић

Т. А. Берн штам: Молодостüвсимволизмепереходнûхобрÿдоввосточнûх
Славÿн:УчениеиопûтЦерквивнародномхристианстве,

Санкт Пе тер бур г 2000. го ди не

Мо но гра фи ја аутор ке Т. А. Берн
штам под на зи вом „Мла д ост у 
сим бо ли ци прелазних обреда код 
ис точ них Сло ве на: Уче ње Цр кве 
и ње го ва прак са у на род ном хри
шћан ству“ об ја ви ла је 2000. го ди не 
у Санкт Пе тер бур гу из да вач ка ку ћа 
„Пе тер бур ске Во сто ко ве де ние“, а уз 
са гла сност На уч ног са ве та Му зе ја 
антропологије и етнографије Пе тра 
Ве ли ког (бив ше Кунст ка ме ре) Ру ске 
ака де ми је на у ка. 

Обим књи ге је че ти ри сто ти не 
стра на а ком по зи ци о но је по де ље
на на четири по гла вља, увод и не ку 
вр сту за кључ ка. Те ма монографије 
је сим бо ли ка ста ро сне доби (нај че
шће младости) у ис точ но сло вен ској 
се о ској кул ту ри то ком XIX и по
чет ком XX ве ка, ко ја се ана ли зи ра 
пу тем упо ре  и ва ња на род не вер зи је 
хришћанских ве ро ва ња и уче ња 
пра во слав не цр кве о жи во ту/смр ти. 
Ауто ру је био циљ да открије за сту
пље ност цр кве ног уче ња и ње го вих 
вред но сти у сим бо ли ци на род ног 
„жи вот ног“ пра во сла вља код Ру са, 

Укра ји на ца и Бе ло ру са. Анализи се 
под вр га ва уло га Ру ске цр кве у по ро
дич ном животу ис точ но сло вен ског 
ет но са („ri tes de pas sa ge“: ро  е ње 
– кр ште ње, брак – вен ча ње, смрт, 
са хра на и спо мен умр лих). 

У увод ном де лу се опи су ју пред
ме т ис тра жи ва ња (скуп тер ми на са 
осно вом „мо лод/млад“ у се о ској 
кул ту ри ко ји су озна ча ва ли пр ви ста
ди јум људ ског жи во та и пр ву фа зу 
од но сно по ло ви ну ко смопри род ног 
го ди шњег ци клу са), ко смосо ци јал
на не де љи вост мла до сти и ста ро сти, 
за тим „пре ла зни об ре ди“ као симбо‑
лизацијапреласкадушетокомжи‑
вотаипослесмртиусветлуњених
генерацијскихособености(узимају‑
ћиуобзирполисоцијалнистатус). 
Та ко  е, го во ри се о ци ље ви ма и 
ме то ди ци ис тра жи ва ња. Упо ред на 
ана ли за два сим бо лич ка си сте ма 
зах те ва ла је, ка ко ка же аутор, исто
риј скоме то до ло шко обра зло же ње, 
што пред ста вља ујед но и са др жај 
уво да и пр ве гла ве. 




