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Оцене и прикази 375

До про ме не у осман ској по ли
ти ци до шло је 1690. на ини ци ја
ти ву са ме Пор те ко ја је, ста ју ћи 
на стра ну фра ње ва ца у спо ру око 
Све тих ме ста по ку ша ла да ти ме 
до би је зна чај ни ју по моћ Фран цу ске 
у те шком пе ри о ду у ко ји је Цар ство 
ушло по сле не у спе шне оп са де Бе
ча. Ово ме ша ње спољ не по ли ти ке 
и „Пи та ња Све тих ме ста“ по ка за ло 
се као опа сан пре се дан, јер је отво
ри ло вра та те жња ма дру гих си ла 
да се при ти ском на Пор ту уме ша ју 

у ре ша ва ње спо ро ва у Је ру са ли му 
и Ви тле је му. За то је Пе ри узео ову 
го ди ну као гор њу гра ни цу сво је те
ме. По чео је но ви пе ри од у ко ме су 
основ на пра ви ла по ре ме ће на, што 
је има ло за по сле ди цу  све ве ће 
од у да ра ње по ли ти ке Цар ства од на
че ла ко ја су за Све та ме ста ва жи ла 
у пр ва два ве ка упра ве. Ре ша ва ње 
кон крет них про бле ма ко ји су из би
ја ли у Све тим ме сти ма све ма ње је 
за ви си ло са мо од Пор те.

ЈованПешаљ
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(Јанис Папaдриjанос „Предисторија“балканскиходноса)

По ла зе ћи од чи ње ни це да не ста
бил ност од но са на овим бал кан ским 
про сто ри ма ле жи у сла бом међу соб
ном раз у ме ва њу, грч ки бал ка но лог 
Јо а нис А. Па па дри а нос ја вља се 
но вом књи гом исто риј ских огле да 
са до бром на ме ром и још бо љим до
при но сом ди ја хро ниј ском осве тља
ва њу тих од но са у пр вим ве ко ви ма 
њи хо вог на ста ја ња.

Реч је о књи зи Балканолошки
историјскиогледи, том пр ви, што 
са мо по се би отва ра про стор и за
ни ма ње за но ве огле де у на ред ној, 
дру гој књи зи. Већ пре ма ана ли тич
ком под на сло ву Балканскинароди
оддоласкаСловенадопојавеТура‑
ка(од7.досредине14.века), ла ко 
је схва ти ти са др жај и зна чај де ла. 
У пред го во ру, аутор сам ка же ка ко 
ова књи га тре ба да по пу ни ве ли ку 
пра зни ну у „скром ној грч кој би бли
о гра фи ји ко ја се од но си на исто ри ју 

на ро да Бал кан ског по лу о стр ва“. 
Ово је сва ка ко зна ча јан при лог це
ло куп ној бал каноло шкој на у ци, и 
ван Хе ла де.

Књи га до но си 17 син те тич ких 
и ис тра жи вач ких огле да ла, ко ји ма 
прет хо ди пред го вор пи сца, а све 
то пра ти би бли о гра фи ја, као и 17 
ка ра та и фо то са, ко ји упот пу ња ва ју 
сли ку ис тра жи вач ких ре зул та та. 

Те мат ска раз уђе ност огле да, од 
ко јих су не ки ра ни је об ја вљи ва ни 
као са оп ште ња са на уч них ску по ва 
или у пе ри о ди ци, нај бо љи је по ка
за тељ фи зи о но ми је и са др жа ја ове 
књи ге: Сло ве ни и њи хо во до се ља
ва ње на Бал кан, ста па ње Бу га ра 
са Сло ве ни ма, осни ва ње бу гар ске 
др жа ве, хри сти ја ни за ци ја Бу га ра и 
Сло ве на, сло вен ске др жа ве Бал ка на 
и њи хо ве ве зе са Ви зан ти јом, бу гар
ски цар Си ме он и ње го ва бор ба за 
пре власт на Бал ка ну, пр ве ве зе Ру са 
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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




