
BALCANICA

UDC 930.85(4–12)                                                              YU ISSN 0350–7653
ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS

INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES

BELGRADE
2005

Rédacteur
LJUBINKO RADENKOVIĆ

Directeur de l’Institut des Etudes balkaniques

XXXV
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. TOLSTAJA (Moscou), GABRIELLA SCHUBERT (Jena), 

KRANISLAV VRANIĆ (secrétaire)



362 Balcanica XXXV

си оста ју изо ли ва ни и уса мље ни (Ка 
де фи ни ци ји со ци јал ног кон тек ста: 
на ра ци ја ег зи ла и уса мље но сти, 195–
214). Са жен ске стра не по сма тра на 
ре ла ци ја по је дин ца и ко лек ти ва, ис
по ље на је у грч ком фе ми ни стич ком 
бил дунгс ро ма ну XX ве ка. Пре ма на
ра ци ји о са мо от кри ва њу раз ли ку ју 
се два основ на ти па ро ма на: у јед ном 
на по ри за со ци јал ном ин те гра ци јом 
нај че шће се пре о кре ну у ре гре си ју 
и изо ла ци ју, док се у дру гом про цес 
бу ђе ња све сти кре ће од мит ског ка 
сим бо лич ном, не оства ру ју ћи за ми
шље ну аутен тич ност (Ста ри ду ка
ти и Ахи ло ва ве рид ба: По ли ти ка и 
са мо пред ста вља ње, 215–247). Рас ко
ра ку из ме ђу иден ти те та и за ми шље
ног иден ти те та по све ћен је Тзи о ва

сов дис курс о ро ма ни ма Ви зи ни са 
Мо сков – Се лим и Га ла на ки са Жи вот 
Исма ил Фе рикпа ше (Мо сковСе лим 
и Жи вот Исма ил Фе рикпа ше: На ра
ци ја иден ти те та, 249–275).

 Ана ли зе Ди ми три са Тзи о ва са 
ука зу ју на мо гућ но сти са гле да ва ња 
ро ма на ме мо ар ског или исто риј ског 
ка рак те ра као ко ре ла ци је са мо и ден
ти те та, ауто би о гра фи је и ути ца ја дру
штве ног раз во ја на ка рак тер по је дин
ца, ус по ста вља ју ћи ин тер ак ци ју ко
лек тив ног и ин ди ви ду ал ног, ре ал ног 
и су бјек тив ног. Ова квим по гле ди ма 
на грч ку про зу Тзи о вас је ука зао на 
ње ну сло же ност и ра зно ли кост, отва
ра ју ћи ди ја лог лич но сти и кон тек ста, 
ин ви ди у ал но сти и дру штва. 

Јо ван ка Ђор ђе вићЈо ва но вић

GRE E CE AND THE BAL KANS
Gre e ce and the Bal kans. Iden ti tes, 

Per cep ti ons and Cul tu ral En co un tres Sin ce the En lig hten ment 
(ed. Di mi tris Tsi o vas), As hga te, Al der short, 2004, 1–280.

Ин те ре со ва ње за пад ног све
та за Бал кан, сход но исто риј ским 
и по ли тич ким при ли ка ма, ци клич
но ра сте и опа да по кре ћу ћи и ин
те ре со ва ње на уч ни ка. У но ви је 
вре ме об ја вље не су књи ге, с јед не 
стра не, о бал кан ским про бле ми
ма са гле да ним у кон тек сту исто
риј ског раз во ја овог про сто ра (S. 
Pa vlo witch, Isto ri ja Bal ka na 1804–
1945; M. Glenny, Bal kan 1804–1999: 
Na ci o na li zam, Rat i Ve li ke si le; M. 
Ma zo wer, The Bal kans – 2000). С 
дру ге стра не, то су сту ди је ко је се 
ба ве пер цеп ци јом Бал ка на у де ли
ма за пад них исто ри ча ра, пу то пи
са ца или књи жев них ства ра ла ца 
(М. То до ро ва, Има ги нар ни Бал
кан; В. Гол дсфор ти, Из ми шља ње 
Ру ри та ни је. Им пе ри ја ли зам ма

ште). Ка да је ин те ре со ва ње За па
да по че ло да опа да, по ја ви ле су се 
сту ди је ко је се од но се на ме ђу соб
но ви ђе ње бал кан ских су се да (С. 
Вел ко ва, Сло вен ски су сед и грч ко 
на ци о нал но „ја“; Bal kan Iden ti tes. 
Na tion and Me mory ([ed. M. To do ro
va],  Gre e ce and the Bal kans. Iden ti
tes, Per cep ti ons and Cul tu ral En co un
ters Sin ce the En lig hten ment ко ју је 
уре дио Ди ми трис Тзи о вас). 

Увод ни део Д. Тзи о ва са, за
тим сту ди је грч ких на уч ни ка и 
бал ка но ло га са свет ских уни вер зи
те та ко је осве тља ва ју ко ре ла ци је 
бал кан ских на ро да са исто риј ског, 
књи жев ног, му зи ко ло шког или 
ет но ло шког аспе ка та чи не до бро 
осми шље ну це ли ну. У сва ком по
гла вљу апо стро фи ран је про блем 
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и по ну ђе ни су од го во ри. У пр
вом по гла вљу Ве штач ки иден ти
тет и на ци о нал ни ана хро ни зам 
из не та су ми шље ња Пасхалисa М. 
Китромилидесa (На премо дер ном 
Бал ка ну, Ода ност, Иден ти тет и 
ана хро ни зам, 19–29) и Рај мон да Де
тре за (Од но си Гр ка и Бу га ра у пре
на ци о на ци о нал ној ери: Гу ди ла у 
Плов ди ву, 30–43). Дру го по гла вље 
од но си се на На ци о нал ну пер цеп
ци ју и исто риј ску има ги на ци ју. 
Са др жи сту ди је Јо ха на Штра у са 
(Гр ци у ото ман ској ин те лек ту ал
ној исто ри ји XIX ве ка, 47–68), Ди
ми три са Ли ва ни са, Хри шћа ни, 
хе ро ји и вар ва ри: Ср би и Бу га ри у 
грч кој мо дер ној исто риј ској има
ги на ци ји, 1602—1950, 68–83) и 
Ге ра си мо са Ав гу сти но са (Грч ка и 
Бал кан у пе ри о ду из ме ђу два ра та: 
са мо и ден ти тет, дру ги и на ци о нал
ни раз вој, 84–97). У тре ћем по гла
вљу о ре ли гиј ским и ет нич ким 
по себ но сти ма Бал ка на из не та су 
ви ђе ња К. Е. Фле мин га (Зна ња ра
би на о Ју жном Бал ка ну у вре ме успо
на и па да ото ман ске др жа ве: Ели јах 
Кап са ли са Кри та и Је ху да Ал каи 
из Зе му на, 101–113), Ејал Ги ни оа 
(Аспек ти му сли ман ске кул ту ре на 
ото ман ском Бал ка ну: по глед из Со
лу на XVI II ве ка, 114–126) и Диј ане 
Вар дле (Пет ли ца – је дан чо век: Са ра
ка ча ни на Бал ка ну, 127–138). 

У че твр том де лу, дис кур су о 
Ди ја ло гу и рас кр сни ца ма у кул ту ри 
Бал ка на до но се се ре зул та ти Ма ри
је Ло пез Ви љал ба (Бал ка ни за ци ја 
Фран цу ске ре во лу ци је:  Ри гин но ви по
ли тич ки устав, 141–154), Ол ге Ав гу
сти нос (Под сво дом не сло ге, то ко ви 
про жи ма ња: Из град ња мо сто ва на 
Бал ка ну, 155–170), Ели Ско пе тее (Бал
кан и схва та ње „рас кр сни ца Ис то ка 
и За па да“, 171–176). Пе ти део од но си 
се на Му зич ко ства ра ла штво и кул
тур ну по ли ти ку до но си сту ди је Џо
на Пле ме но са (Му зич ки су сре та ња 

на грч ким дво ро ви ма у Ја шиу и Бу ку
ре шту у XIX ве ку, 179–191), Ва си ли
са Ни ци а ко са и Кон стан ти но са Ман
цо са (Не га ци ја кул ту ре: По ли тич ка 
упо тре ба по ли фо них на род них пе са
ма у Грч кој и Ал ба ни ји, 192–206) и 
Кри са Ви ли јам са (Крит ски му сли ма
ни и му зи ка Кри та, 208–219). У ше
стом по гла вљу Оспо ра ва ње гра ни ца: 
је зич ка при бли жа ва ња и ли те рар
на има ги на ци ја из не ти су по гле ди 
Бра ја на Јо зе фа (Уло га грч ког и грч ке 
лин гви сти ке на Бал ка ну, 223–233), 
Ја ни са Ка ра ва ди са (Са кри ком из ду
би не за Ал ба ни ју у мом ср цу: Не спо
кој ство грч ких над ре а ли ста ка сних 
три де се тих го ди на, 223–248) и Ге ор
ги је Фа ри ну–Ма ла ма та ри (Пред ста
ве Бал ка на у мо дер ној грч кој књи жев
но сти де ве де се тих го ди на, 249–261). 
У сед мом по гла вљу упу ћен је по зив 
за на ста вак ин тер ди сци пли нар них 
ис тра жи ва ња Бал ка на Ва си ли са Лам
бро пу ло са (Мо ра мо на ста ви ти да го
во ри мо о „Бал кан ци ма“?, 265–270) 

У сту ди ја ма овог збор ни ка 
раз ма тра на су ак туелнa пи та ња о ре
цеп ци ји европ ских иде ја на Бал ка ну 
и европ ским ви ђе њи ма Бал ка на. За
јед нич ки се за кљу чи ло да су ду хов ни 
пре по ро ди Евро пе сва ка ко ути ца ли 
на кул тур ну ево лу ци ју Бал ка на. С 
дру ге стра не, иде ја ко ју Евро пља ни 
има ју о Бал ка ну је сте ге о по ли тич ка 
кон струк ци ја оп те ре ће на сте ре о ти
пи ма ста тич не кон цеп ци је. По себ но 
пи та ње о по сто ја њу / не по сто ја њу 
бал кан ског мен та ли те та у овом збор
ни ку по но во је по кре ну то. Ис тра жи
ва њем књи жев них де ла из вре ме на 
бу ђе ња на ци о нал не све сти П. Ки
тро ми ли дис хро но ло шки на ста вља 
ис пи ти ва ња ет но ло га Г. Ме га са, М. 
Г. Ме ра кли са, Н. Ико но мо ва, ко ји су 
тра га ли за ко до ви ма бал кан ског мен
та ли те та у на род ном ства ра ла штву 
под тур ском вла шћу. Ки тро ми ли дис 
је ука зао на мо гућ ност да бал кан ски 
мен та ли тет има сво је ко ре не у пра во
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сла вљу. Сво ју хи по те зу пот кре пљу је 
слич но сти ма у ста во ви ма и на чи ну 
ми шље ња у спи си ма Со фро ни ја, 
вла ди ке из Вра ца и про те Ма те је Не
на до ви ћа. Та ко ђе је у но вом све тлу 
са гле дан хи брид ни иден ти тет гра ђан
ског сло ја у Ср би ји и Бу гар ској то ком 
XVI II и пр ве по ло ви не XIX ве ка ко ји 
се при кла њао у то вре ме во де ћој, 

грч кој на ци ји. Па жња је по све ће на 
и раз вој ној ли ни ји грч ке на ци је од 
су пер и ор ног до рав но прав ног ста ту
са ме ђу бал кан ским на ро ди ма. Овај 
збор ник на сло је вит на чин са гле да ва 
не ка од су штин ских пи та ња Бал ка на 
и упу ћу је на мо гућ но сти ме ђу соб них 
те мељ ни јих при бли жа ва ња бал кан
ских на ро да. 

Јо ван ка Ђор ђе вићЈо ва но вић 




