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Увод 9

Ге о гра фи ја и њен ути цај на исто ри ју. Ви зан ти ја, сред њо ве ков
не мо нар хи је, осман ска и хаб збур шка осва ја ња. Пре ла зно раз
до бље 18. ве ка.

Од Рим ског до Осман ског цар ства

Бал кан ско по лу о стр во од ли ку је се ка ко ге о граф ским је дин ством 
та ко и је дин ством на мет ну тим исто ри јом. Реч „бал ка ни за ци ја“ че
сто је упо тре бља ва на да озна чи рас пар ча ва ње и не ми ре, али су исто
ри ча ри овог по лу о стр ва1 ука зи ва ли да ње го ва исто ри ја ни је ни шта 
не мир ни ја не го по вест би ло ког де ла Евро пе пре Пр вог свет ског ра
та. Рас пар ча ва ње и не ми ри су, у сва ком слу ча ју, по сле ди ца ње го вог 
са ста ва, ме ста на ге о граф ској кар ти и бор бе за власт над њим.

Тур ска реч бал кан зна чи „шу мо ви те пла ни не“. За раз ли ку од 
Ибе риј ског и Апе нин ског, Бал кан ско по лу о стр во ои ви че но је пла
нин ским ма си ви ма. Ди нар ске пла ни не про сти ру се од сло ве нач
ких Ал па, дуж ја дран ске оба ле до Ал ба ни је, по том се на ста вља ју ка 

1 На при мер, Dimitrije Djordjević and Step hen FischerGa la ti, The Bal kan Re vo lu ti
o nary Tra di tion, Co lum bia Uni ver sity Press, New York 1981, XI; или John R. Lam pe and 
Mar vin R. Jac kson, Bal kan Eco no mic Hi story, 1559–1950: From Im pe rial Bor der lands to 
De ve lo ping Na ti ons, In di a na Uni ver sity Press, Blo o ming ton 1982, 3.
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уну тра шњо сти пре ко ве на ца Пин да у сре ди шњој Грч кој, оста вља
ју ћи на за па ду тек узак обал ски по јас. Кар пат ски пла нин ски ла нац 
об ли ком под се ћа на на о па ко ла ти нич ко S, ко је по чи ње на се ве ру 
Ру му ни је, пру жа се ка ју гу и раз два ја рав ни це Мол да ви је и Вла шке 
од ви со ва Тран сил ва ни је, пре не го што скре не ка ју го за па ду, пре ђе 
Ду нав код Гво зде не ка пи је и на по слет ку за вр ши на ис то ку, у Бу гар
ској, у об лич ју ве на ца Бал ка на. На кра ју, ста ри ма ке дон ски и тра киј
ски пла нин ски ма си ви за ла зе у се вер ну Грч ку.

Ис пре ки да на струк ту ра ових пла ни на оме та ла је ин те гра ци ју 
из ну тра, али ни је ства ра ла пре пре ке спољ ном про до ру. При ступ су 
омо гу ћа ва ле по ве за не до ли не, пла тои и ба се ни. Њи ма су под сти
ца ни по себ но сти и по ве за ност, осва ја ња и раз ме не. Нај зна чај ни ји 
пут ни прав ци би ли су Ду нав и друм Бе о град–Со лун. Док је ве ли ка 
ре ка чи ни ла ве зу са Сред њом Евро пом и Ру си јом, пут од жи вот ног 
зна ча ја ишао је пре ко ни зи ја у ста рим пла ни на ма, од ду нав ских рав
ни ца, мо рав ском и вар дар ском до ли ном до Егеј ског мо ра. 

Трај ни ути ца ји до ла зи ли су с отво ре ног се ве ра или са ју га евро
а зиј ском ве зом сле де ћи прав це се вер–југ. Ри мља ни су осво ји ли нај
ве ћи део Бал ка на, али га ни су на се ли ли, из у зев дуж ја дран ске оба ле 
и Ду на ва. По чет ком 6. ве ка по сто ја ле су две, углав ном град ске обла
сти – рим ски се вер и за пад и грч ки југ и ис ток. Ро ма ни зо ва на зо на 
об у хва та ла је при о бал ни Ја дран и ду нав ски блок, одво јен од не што 
ма ње ро ма ни зо ва не пла нин ске уну тра шњо сти, са ме шо ви том об ла
шћу ко ја се по сте пе но сли ва ла у хе ле ни зо ва ни југ.

Ју жни Сло ве ни су до шли са се ве ра Кар па та у до ба по чет ка се о ба. 
По те кли су из сте па сре ди шње Ази је и по том пре шли Ду нав. Ра су
ли су се Бал ка ном од Ал па до Пе ло по не за, сво јим на се ља ва њем у 
пот пу но сти из ме нив ши ет нич ки са став по лу о стр ва. Ста ро се де о ци 
– хе ле ни зо ва ни, ро ма ни зо ва ни и дру ги – по ву кли су се у пла ни
не, при о бал на или острв ска уто чи шта, или су се по ме ша ли са мно
штвом до шља ка, ко ји су и са ми би ва ли аси ми ло ва ни што су ви ше 
про ди ра ли у грч ке зе мље.

На по слет ку је сла ви зо ван ши рок сре ди шњи коп не ни по јас од Ја
дра на до Цр ног мо ра. Оп шти на зив Сло ве ни при дат је гра нич ном 
ста нов ни штву ко је се са свим раз ли ко ва ло од не сло ве на. Ста ра име на 
во де ћих пле ме на про ши ри ла су се на све оне ко ји су се на се ли ли од 
за пад них до ли на до Ја дра на – Хр ва ти – и на оне дуж ју жних при то
ка Ду на ва и окол них ни зи ја – Ср би. Гер ман ско, сло вен ско и грч ко 
ста нов ни штво на зи ва ло је Вла си ма (об ли ци тог име на као Вел ша ни 
и Ва лон ци би ли су упо тре бља ва ни дру где), што је мо жда по те кло од 
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ро ма ни зо ва не келт ске за јед ни це, ро ма ни зо ва не при пад ни ке њи хо ве 
сре ди не, али и све дру ге ко ји су жи ве ли слич ним жи во том.

Пр ви по ку шај хри сти ја ни за ци је пре ки ну ле су се о бе. Да
ље по кр шта ва ње Сло ве на под ис пре пле та ним ути ца ји ма 
пап ства и Ви зан ти је до ве ло је до то га да ла тин ска ва ри јан та 
пре вла да на За па ду, док су грч ки об ред на на род ном је зи
ку из ван хе лен ске кул тур не сфе ре про ши ри ли ви зан тиј ски 
ми си о на ри. 

Збр ка на ста ла упа дом но вог ста нов ни штва, за ко јом су усле ди ле 
про ме не на За па ду, омо гу ћи ла је на ста нак ју жно сло вен ских фе у
дал них уста но ва у про сто ру из ме ђу ви зан тиј ског Рим ског цар ства и 
ба шти ни ка рим ског на сле ђа на За па ду. По ре клом из обла сти ис точ
но од Азов ског мо ра, Бу га ри су се у 9. ве ку уло го ри ли на обе ма оба
ла ма до њег Ду на ва. На по слет ку се уто пив ши у Сло ве не, прет ход но 
су им по да ри ли сво је име и устрој ство, а при ми ли су и хри шћан ске 
ми си о на ре. Бу гар ска др жа ва до жи ве ла је свој вр ху нац ка да је њен 
вла дар Си ме он при сво јио ти ту лу ца ра (ca e sar) 913. и по ку шао да за
у зме Ца ри град. Бу гар ско цар ство је узи ма ло да нак од, у раз ли чи та 
вре ме на, осво је них обла сти ко је су се про сти ра ле од Ду на ва до се
вер них грч ких обла сти и Ја дра на.

На се ве ру, по што су се Ма ђа ри, или Угри, на се ли ли у Па нон ској 
рав ни ци при мив ши хри шћан ство, фе у да ли зам је на сло ве нач ким 
зе мља ма за ве ден под гер ман ском вла шћу, али је уну тра шњи раз
вој, по ни као на сло вен ским пле мен ским струк ту ра ма, омо гу ћио 
хр ват ском кра љев ству да за го спо да ри дру мо ви ма из ме ђу се вер ног 
Ја дра на и рав ни ца. Кру на, ко ју је краљ То ми слав 925. до био од па пе, 
до шла је 1102. у по сед кра ља Угар ске. У то вре ме је Угар ска, та ко ђе 
пр ви пут, сте кла власт над Тран сил ва ни јом, пла нин ском об ла шћу 
уну тар кар пат ског лу ка, са ме шо ви тим и по свој при ли ци у осно ви 
ро ма ни зо ва ним ста нов ни штвом. По пут Хр ват ске, она је за др жа ла 
ау то но ман ста тус.

Хр ват ска се са мо под пр вим угар ским кра љем ко ји је њо ме за
вла дао про сти ра ла свом ши ри ном свог „исто риј ског“ оп се га, али та 
чи ње ни ца ни је из бри са ла оно што ће би ти на зва но тро јед ни цом – је
згро уну тра шње Хр ват ске са ње ним уста но ва ма, сла вон ске рав ни це 
ра ни је из ло же не сна жни јем угар ском ути ца ју и дал ма тин ске оба ле 
чи ји су се гра до ви бо ри ли да очу ва ју сво ју са мо стал ност. За ме ци 
др жав них струк ту ра та ко ђе су у 9. ве ку на ста ли и у ју жним ди на
рид ским ви си ја ма. Ве не ци ја и Угар ска пред ста вља ле су пре пре ке 



Историја Балкана12

ко је су од вра ћа ле ам би ци је срп ских вла да ра од Ја дра на и рав ни ца, 
услед че га су оне упра вље не ка но ми нал но ви зан тиј ским обла сти ма 
до ли на Мо ра ве и Вар да ра. Док је им пе ри ја кре та ла пу тем ду го трај
ног опа да ња, срп ско кра љев ство уз ле та ло је ка нај ве ћем по ли тич ком 
раз во ју бал кан ских Сло ве на то ком сред њег ве ка.

Ср би ја је ко ри сти ла оп сед ну тост За па да Ви зан ти јом и Све том зе
мљом, што је про ду бљи ва ло раз ли ке из ме ђу Ри ма и Кон стан ти но по
ља. Ка да је Че твр ти кр ста шки рат рас ко ма дао Цар ство и опљач као 
ње го ву пре сто ни цу, вла да ри из ло зе Не ма њи ћа под сти ца ли су Ла
ти не про тив Гр ка и за ва ђа ли са ме Гр ке. Ши ре ћи се на ште ту Бу га ра 
и Ви зан ти на ца, Не ма њи ћи су узе ли ти ту лу кра ља, до бив ши 1217. 
кра љев ску кру ну од па пе, а цр кве ну са мо стал ност од па три јар ха 
из гна ног у ви зан тиј ску Ни ке ју. Ка да се 1346. краљ Ду шан у Ско пљу 
сâм овен чао цар ском кру ном Ср ба и Гр ка, ње го ви по се ди су се про
сти ра ли од Са ве и Ду на ва до Ко ринт ског за ли ва. У вре ме ка да је 
де сет го ди на ка сни је умро, Ду шан се на ла зио на ко рак од оства ре ња 
две сво је те жње: да за по сед не Ца ри град (ка ко су Сло ве ни зва ли Кон
стан ти но пољ) и да у свој ству па пи ног „ка пе та на“ по ве де европ ску 
од бра ну про тив Ту ра ка. 

Ма да је гра ђе на по узо ру на Ви зан ти ју, сред њо ве ков на срп ска и 
бу гар ска ци ви ли за ци ја ни је би ла ис кљу чи во окре ну та ка Ис то ку. 
Вла да ри Ср би је и Бу гар ске упра вља ли су сво је по гле де ка оба сре ди
шта хри шћан ства све док ни су спо зна ли моћ ну ин те гра ци о ну си лу 
ко ју је пру жао ви зан тиј ски кон цепт, при ла го ђен њи хо вим др жа ва
ма, за јед но с ау то ке фал ном па три јар ши јом, ко ју су сте кли по што су 
при ста ли уз ца ри град ску цр кву. Ипак, на њих су зна чај но ути ца ле и 
ве зе са За па дом. У раз до бљу из ме ђу 12. и 15. ве ка чи та во по лу о стр во 
је би ло мост из ме ђу Ис то ка и За па да. 

Је ре си су цве та ле све док је хри шћан ство за ви си ло од уда ље них 
сре ди шта, док су се ка сни је одр жа ле у обла сти ма по зно уста но вље
них цр ка ва и у пла нин ским бес пу ћи ма. Је ре тич ка уче ња су оп сто ја
ва ла и та мо где су се Ис ток и За пад пре кла па ли, као и дуж глав них 
пу те ва. Она су по љу ља ла вла сти, спре чи ла ста би ли за ци ју бу гар ске 
мо нар хи је и пу сти ла ко ре не у фе у дал ном сло ју Бо сне, ко ји је по чео 
са мо стал но да се раз ви ја у 12. ве ку, под по вр шним си зе рен ством 
Угар ске. Угар ска је, та ко ђе, би ла укљу че на у бор бу за пре власт над 
по сте пе но сла ви зо ва ним тр го вач ким гра до ви ма Дал ма ци је. Са мо се 
нај бо га ти ји ме ђу њи ма – Ra gu sa, да нас по зна ти ји под сво јим сло вен
ским име ном Ду бров ник, одр жао осло њен на су прот ста вље ност та
да шњих си ла, раз вив ши се у по сред ни ка из ме ђу Ита ли је и Бал ка на. 



Увод 13

Обла сти са ро ма ни зо ва ним ста нов ни штвом одр жа ле су се ме
сти мич но, али углав ном у да на шњој Ру му ни ји, у рав ни ца ма до њег 
Ду на ва и на дру гој стра ни Кар па та. Упа ди и се о бе про шли су пре ко 
њи хо вих обла сти на сво ме пу ту ка ју гу, али се ни су за у ста вља ли у 
до ли на ма где су се у 13. ве ку по ја ви ле пр ве до ма ће др жа ве – „вла хи
је“ Мол да ви ја и Вла шка, чи ји су ста нов ни ци го во ри ли ро ман ским 
је зи ком, упо тре бља ва ли сло вен ско пи смо и при па да ли ис точ ном 
хри шћан ству. Оста ло пре сло вен ско ста нов ни штво би ло је по ти сну
то у пла ни не, на ро чи то у Ал ба ни ји, обла сти ко ју су мно ги, из Ита ли
је или са Бал ка на, на па да ли и по ку ша ва ли њо ме да овла да ју, а ко ја 
је на по слет ку укљу че на у Ду ша но во цар ство. 

Чак ни цар Ду шан ни је учи нио ни шта ви ше из у зев што је на мет
нуо лич ну власт над ве ли ка ши ма цар ства ко је се рас па ло по сле ње го
ве смр ти. Крај срп ске мо ћи ство рио је ва ку ум на Бал ка ну. Угар ска и 
Ве не ци ја са се ве ра, и још ви ше осман ски Тур ци са ју га, по жу ри ли су 
да тај про стор по пу не. Осло бо ђе на над моћ не сен ке Ср би је, Бо сна је 
оства ри ла раз до бље сла ве под вла да ви ном кра ља Тврт ка. У род бин
ским ве за ма са ди на сти јом Не ма њи ћа, чи ји је же лео да бу де на след
ник, овај бо сан ски вла дар про ши рио је сво ју др жа ву на срп ске зе мље, 
али та ко ђе и на Хр ват ску, дуж оба ле, пре у зев ши ти ту лу кра ља Ср би
је, Бо сне, Хр ват ске и Дал ма ци је. Ме ђу тим, и да ље је тек ба лан си рао 
из ме ђу сво јих ка то лич ких угар ских си зе ре на и је ре тич ких ва за ла. 
По сле Тврт ко ве смр ти 1391. ње го во кра љев ство је скли зну ло пут фе
у дал не анар хи је, при кље ште но из ме ђу Ту ра ка и Уга ра. От пор ност 
ње не је ре си оста ви ла је Бо сну из ван на кло но сти ка то лич ке Евро пе. 

От ка ко су се 1354. учвр сти ле у Евро пи, Осман ли је су пот чи ни ле 
Ду ша но ве ве ли ка ше у Ма ке до ни ји, рас ко ма да ну бу гар ску мо нар
хи ју, па чак и ви зан тиј ског ца ра, ко ји је био са мо сен ка не ка да шње 
сла ве. Бит ка на Ко со ву 1389, у ко јој је срп ски вла дар, у са ве зу са 
бо сан ским кра љем Тврт ком, био по ра жен, ни је за пе ча ти ла суд би
ну Бал ка на, али је сма тра на суд бо но сном због на по ра на ства ра њу 
хри шћан ског са ве за ко ји су јој прет хо ди ли, као и раз ме ра по ги би је 
ко ју је про у зро ко ва ла.

По ти сну ти на се вер пре ма Угар ској, оста ци срп ског кра љев ства 
оп ста ли су све до 1459. го ди не. Го ди не 1463. до шао је ред и на Бо
сну да пад не. Бо сан ско фе у дал но дру штво је по сте пе но не ста ја ло, 
уни шта ва но у бит ка ма и на си љу, вре ме ном је укљу чи ва но у но ви, 
осман ски по ре дак, или се скла ња ло у пла нин ске кне же ви не, на ја
дран ску оба лу или пре ко ре ка, у Угар ску, у ко јој је бе сне ла фе у дал на 
анар хи ја. Са мо је Ду бров ник, за хва љу ју ћи то ме што је пла ћао да нак 
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и тр го вао са сви ма, оста вљен у ми ру, да би по стао као не ка Швај цар
ска 15. ве ка, у ко јој су ве ли ка ши др жа ли по хра њен свој но вац и у не
во љи тра жи ли уто чи шта. Угар скохр ват ско кра љев ство рас па ло се, 
по што су му се при бли жи ли Тур ци. Ве ли ки на пад ко ји су пред у зе ли 
1493. од вео их је све до Шта јер ске, а у по врат ку кроз сре ди ште Хр
ват ске, чи је је плем ство пред Кр бав ску бит ку пре ва зи шло сво ја су
пар ни штва, тек да би би ло по ра же но у још јед ном ве ли ком по ко љу. 
Нај ве ћи део пре жи ве лих пле ми ћа из бе гао је из из ло же них ју жних 
обла сти, а Хр ват ска и са мо ње но име та ко ђе су пре се ље ни на се вер.

Ка да је об но вље но Све то рим ско цар ство Кар ла Ве ли ког по кре ну
ло сво ју „ис точ ну кра ји ну“, Ау стри ја је, на ла зе ћи се на бо ку Не мач
ке, до би ла уло гу ње ног бра ни о ца од ис точ них опа сно сти. „Ис точ на 
кра ји на“ (Ost) при па ла је Хаб збур зи ма, чи ји је по гла вар до ма пр ви 
пут иза бран за ца ра 1273. го ди не. Хаб збур зи су већ под по ро дич ним 
до ме ни ма оку пи ли и фе у дал не обла сти на се ље не Сло вен ци ма, а њи
хов ути цај ши рио се на зе мље угар ске кру не. Ка да су Тур ци 1526. 
по ра зи ли Угре на Мо ха чу (Mohács), где је по ги нуо њи хов краљ без 
на след ни ка, хаб збур шко пре у зи ма ње оно га што је оста ло од ње го
вих по се да оза ко ње но је из бо ром Фер ди нан да Хаб збур шког за кра ља 
Угар ске, а по том и Хр ват ске. 

Сту пив ши на Бал кан као на јам ни ци су пар нич ких хри шћан ских 
вла да ра, осман ски Тур ци су се по ла ко кре та ли ка се ве ру у раз до бљу 
од па да Га ли по ља 1354. до Мо хач ке бит ке, ко ри сте ћи у нај ве ћој ме
ри рас па да ју ћи фе у дал ни по ре дак и вер ско не је дин ство по лу о стр ва. 
Осва ја ње грч ких зе ма ља до вр ше но је тек по сле па да Ца ри гра да 1453 
(Тур ци су град на зва ли Ис тан бул, али је он у Евро пи све до 20. ве ка 
обич но био по знат под ста рим грч ким на зи вом – Кон стан ти но пољ) 
и смр ти на ра ти шту ње го вог по след њег ца ра. И град и цар оста ли 
су сна жан сим бол све до са мог кра ја. До по чет ка 16. ве ка Тур ци су, 
по сле по бе де над ве не ци јан ском мор ском си лом, обез бе ди ли мор
ске при ла зе осво је ним зе мља ма, на ста вља ју ћи да осва ја ју коп не не 
при ла зе, пре ла зе ћи Ду нав и по ра жа ва ју ћи Угар ску. 

Те ри то ри јал ни об лик сред њо ве ков них бал кан ских кра ље ви на 
био је ве о ма не си гу ран. По ме ра на су и њи хо ва сре ди шта, а са ми 
по се ди су се те ри то ри јал но пре кла па ли. Ка ко су се кра ље ви не раз
ви ја ле, њи хо ви вла да ри су узи ма ли кра љев ске ти ту ле и по том, у слу
ча ју Бу гар ске и Ср би је, цар ске, чи ме су се уз ди за ли у на след ни ке 
Ви зан ти је, ко ја је, иа ко у кул тур ном по гле ду грч ка, оста ла по сво јој 
им пе ри јал ној иде о ло ги ји рим ска до са мог кра ја. Бал кан ске сред
њо ве ков не др жа ве све су ви ше би ле по ве за не јед на са дру гом и са 



Увод 15

За па дом. Ста нов ни штво им је би ло не хо мо ге но исто ко ли ко и ти
ту ле њи хо вих вла да ра. Вла да ре ни је за ни мао ет ни ци тет, по што су 
се би по ста ви ли ви ше ци ље ве.

Осман ли је су до шле у тај свет ко ји се ме њао. Про дор тих но вих 
осва ја ча у Евро пу по го дио је це ло по лу о стр во. Чак су и де ло ви Бал
ка на, ко ји су оста ли из ван окви ра Осман ског цар ства, слу жи ли као 
там пон зо не пре ма ко ји ма су би ли упра вља ни осман ски упа ди и 
из ко јих су се њи хо ви су се ди бра ни ли. Тур ска власт про ши ри ла се 
Бал ка ном као део оно га што је Тра јан Сто ја но вић уоп ште но на звао 
Европ ски сто го ди шњи рат2. 

„Рат о ко ме је реч ни је био про сто рат Фран цу ске и Ен гле ске, већ 
сло же ни су коб ка то ли ка про тив ка то ли ка, хри шћа на про тив му
сли ма на, пра во слав них про тив ка то ли ка, ху си та про тив цар ских 
ка то ли ка, та бо ри та про тив утра кви ста, Пољ ске и Ли тве про тив тев
тон ског ре да, Осман ли ја про тив кра ље ви не Угар ске, оста та ка Ви
зан тиј ског цар ства и Сте фа на Ду ша на, за тим и Мо ско вља на про тив 
Та та ра и Нов го ро ђа на, Ве не ци је и Ми ла на про тив Ђе но ве, Та мер ла
на про тив Ба ја зи та, Дан ске про тив Хан зе, јед ног фе у дал ца про тив 
дру гог, се ља ка про тив го спо да ра.“

Осман ска и хаб збур шка вла да ви на 

Бал кан ско дру штво би ло је бој но по ље на ком је плем ство, уз 
по моћ стра них на јам ни ка и на ра чун сред њих сло је ва и се ља штва, 
на сто ја ло да се пре тво ри у за тво рен ста леж. По вод за тур ско на пре
до ва ње у по чет ку је био при ти сак ко ји су са ми осва ја чи под но си ли. 
Тур ке је са сте но ви тих ви си ја Ма ле Ази је при вла чи ла да ле ко бо ља 
бал кан ска зе мља. Уз вој ну над моћ ко ју су по се до ва ли, они су на са
мом по лу о стр ву на шли по др шку по мо ћу ко је су на мет ну ли по ре
дак и је дин ство ка кве ће на За па ду ус по ста ви ти цен тра ли зо ва не 
мо нар хи је. 

Учи ни ли су то по сте пе но. Пр ви пе ри од осва ја ња од ли ко ва
ло је при ла го ђа ва ње. Са ме Осман ли је же ле ле су да их сма тра ју 

2 Tra ian Sto i a no vich, Bal kan Worlds: The First and Last Euro pe, M. E. Shar pe, Ar
monk, NY & Lon don 1994, 154.
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ба шти ни ци ма на сле ђа Ис точ ног рим ског цар ства, док је ислам тр
пео Је вре је и хри шћа не. То ком аго ни је, Ви зан ти ја је сво ју суд би ну 
сма тра ла за пе ча ће ном – би ло да пад не под власт Ла ти на би ло Ту ра
ка. Би ти спа сен од стра не Ла ти на зна чи ло је гу би так пра во сла вља, 
док та ква опа сност не би по сто ја ла ако би Цар ство пре у зе ли Тур ци. 
Упра во се због то га чи ни да је нај ве ћи део Гр ка сва ка ко био на кло
ње ни ји овој дру гој мо гућ но сти. Пред сам пад Ца ри гра да очај ни цар 
је при хва тио уни ју цр ка ва под па пом. Фор мал но по стиг ну та у Фи
рен ци 1439, уни ја је и код ку ће би ла од ба че на, а да не по ми ње мо 
пра во слав не из дру гих кра је ва.

Ца ре ва власт је до та да по ста ла са мо ма гло вит сим бол. Ме ђу тим, 
ца ри град ски па три јарх је остао вер ски по гла вар ве ћи не хри шћа на, 
ко ји су се већ на ла зи ли под осман ском вла шћу, док су сло вен ски 
вла да ри на Бал ка ну же ле ли да бу ду у стал ном до ди ру са ма тич ном 
цр квом, чак и он да ка да су од ба ци ва ли за ви сност сво јих епи ско па 
од Ца ри гра да. Све то цар ство (Ви зан ти ја) оста ло је иде ал. 

Пра во слав на цр ква пред ста вља ла је за јед ни цу вер ни ка у хри
шћан ском Рим ском цар ству, ко је је сма тра но на се ље ним све том (ва
се ље ном). Цар је сте био Бо жи ји иза сла ник на Зе мљи, но ипак је ње
го ва власт оста ла огра ни че на за ко ном, тра ди ци јом цр кве и јав ним 
мње њем. По ред грч корим ске вла да ју ће тра ди ци је и обра зо ва ног 
све тов ног по ли тич ког сло ја, ни је би ла по треб на мо но лит на цр кве на 
ор га ни за ци ја. По гла вар цр кве не хи је рар хи је био је епи скоп ва се љен
ске пре сто ни це, ода кле по ти че и ње го во до сто јан ство ва се љен ског 
па три јар ха. Ис точ на цр ква ни ка да ни је би ла кле ри кал на као за пад
на, у ко јој је по сле про па сти За пад ног рим ског цар ства све штен ство 
у сва ко днев ном го во ру по че ло да по ста је цр ква, ко ја је под јед на ко 
би ла устро је на да одр жа ва ци ви ли за ци ју и бра ни се.

Осман ска власт пред ста вља ла је сул та но во пра во да упо тре бља ва 
и шти ти све из во ре до ба ра и да одр жа ва хар мо ни ју ме ђу дру штве
ним ста ле жи ма и ре ли гиј скоет нич ким гру па ма или ми ле ти ма (mil
let – на зив ко ји у мо дер ном тур ском је зи ку озна ча ва на ци ју). Пр ви 
ста леж чи ни ли су но си о ци др жав них слу жби, Осман ли је; они су 
до би ја ли удео у при хо ди ма са цар ских по се да у за ме ну за вр ше ње 
слу жбе. 

Зна чај на функ ци ја та квог по сед нич ког си сте ма би ла је обез бе ђи
ва ње ко њи це. Зе мљо по сед ник – спа хи ја био је у по чет ку чи нов ник 
ко ји је при ба вљао из ве стан број љу ди у скла ду са по вр ши ном сво га 
има ња – ти ма ра. Спа хи ја ни је по ла гао пра во вла сни штва зе мље, 
али је при мао до хо дак, као и из ве стан број да на се љач ког ку лу ка. 



Увод 17

Са ку пљао је од ре ђе ни де се так од се љач ке же тве до во љан да из др
жа ва ко ња ни ка, ко га је био ду жан да по ша ље у лет ње по хо де, а у 
име сул та на са ку пљао је од не му сли ма на лич ни по рез у за ме ну за 
вој ну слу жбу. Си стем је био ма ње на си лан пре ма се ља ци ма, ну де ћи 
им ве ћу си гур ност не го што је то ра ни је био слу чај. Ти мар ска по
љо при вре да ства ра ла је ви шко ве за из др жа ва ње вој ног сло ја, док су 
град ски це хо ви снаб де ва ли вој ску по треб ном опре мом.

Тур ски осва ја чи су би ли скло ни ји да жи ве у гра до ви ма, а има ња 
др же у плод ним рав ни ца ма. Њи хо во на се ља ва ње би ло је усред сре
ђе но на до ли не и реч не ба се не ис точ ног и сре ди шњег Бал ка на и на 
гра до ве. Ипак, осман ско раз до бље би ло је све до ком се о ба у раз ме ра
ма не ви ђе ним још од до ла ска Сло ве на. На род се скла њао са пу те ва 
ко ји ма су про ла зи ле вој ске и био ра се ља ван из вој них или по ли тич
ких раз ло га. 

Део ста нов ни штва од ла зио је на се вер, по вла че ћи се с оста ци ма 
срп ског кра љев ства, из Ма ке до ни је, а по том и пре ко Са ве и Ду на ва, 
по што су га Угри и Хаб збур зи по зи ва ли да об ра ђу је и бра ни гра нич
не обла сти. И Тур ци су, ка ко би об но ви ли при вре ду и ста нов ни штво 
сво јих не дав них те ко ви на, при вла чи ли до се ље ни ке ра зним по вла
сти ца ма. Че сте су би ле и ло кал не се о бе, ка ко би се из бе гле од ма зде 
по сле уста на ка, или дев шир ме – мо би ли са ње хри шћан ских де ча ка, 
ко ји су од во ђе ни да по ста ну ро бље за сул тан ску упра ву или да од 
њих бу де ство ре на елит на но ва вој ска, ја ни ча ри. 

Пр ви тур ски на пад по ре ме тио је жи вот у жи то род ним ни зи ја
ма, те је се о ско ста нов ни штво че сто бе жа ло у ви ше и без бед ни је 
пре де ле, где су се Сло ве ни по ме ша ли са Вла си ма, сла ви зи ра ли их и 
при хва ти ли на чин жи во та њи хо вог се ла. Мно штво их се исе ли ло у 
Дал ма ци ју, где су по ти сну ли ро ман ско ста нов ни штво. Пла ни не су 
по ста ле уто чи ште у вре ме ни ма опа сно сти и из вор ста нов ни штва 
у дру гим вре ме ни ма. На род ни је био под ло жан ствар ној вла сти, 
очу вав ши или вра тив ши се на по лу но мад ски на чин жи во та, са ми
ни мал ном по љо при вре дом, сто чар ством и за дру жном ор га ни за ци
јом. Сва ки сле де ћи та лас се о ба у пла ни не и са пла ни на осве жа вао 
је исто риј ско пам ће ње и уна пре ђи вао про цес ме ша ња сло вен ских 
ет нич ких гру па и ди ја ле ка та, учвр шћу ју ћи ко ре не ет нич ке кул ту ре 
раз ви ја ју ћи ло кал не за јед ни це као из вор иден ти те та.

Исто вре ме но, на пе ри фе ри ји Цар ства и не по сред но из ван ње, 
ме ђу ра су тим или пре ко гра ни ца про те ра ним ста нов ни штвом, ко је 
се на шло у мле тач ком при мор ском обо ду и у угар ским и хаб збур
шким по гра нич ним рав ни ца ма, раз ви ле су се сло же ни је дру штве не 
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струк ту ре, као по сред ни це из ме ђу бал кан ског све та и остат ка Евро
пе. Да ље на ис то ку сла бље ње сло вен ских кра ље ви на и Ви зан ти је 
омо гу ћи ли су ру мун ским кне же ви на ма да оја ча ју. Ка да је Осман ско 
цар ство на по слет ку про ши ри ло сво ју власт на њих, би ло је то на 
осно ва ма уго во ра за кљу че них 1392. и 1413, ко ји ма су њи хо ви вла
да ри пре тво ре ни у сул та но ве са ве зни ке и ва за ле ко ји су пла ћа ли 
да нак.

Осман ском цар ству су ру мун ске кне же ви не би ле по треб не као 
ме ђу о бла сти ко је су при ла га ле но вац и обез бе ђи ва ле на мир ни це. У 
Вла шку и Мол да ви ју се ни су на се ли ли Тур ци и њи хо во по сто ја ње 
ни ка да ни је до ве де но у пи та ње. Као је ди ни пре о ста ли пра во слав ни 
вла да ри на Бал ка ну, њи хо ви кне же ви (на ру мун ском по зна ти под ти
ту лом „домн“), би ра ни од стра не зе мљо по сед нич ког бо јар ског плем
ства, ви де ли су се бе као на ста вак ви зан тиј ске тра ди ци је. За раз ли ку 
од остат ка по лу о стр ва, кул ту ра ру мун ских зе ма ља би ла је по ве за на 
са кне жев ским дво ро ви ма, плем ством и цр кве ном хи је рар хи јом. Са
же та од стра не ру мун ског исто ри ча ра Ни ко лае Јор ге (Ni co lae Ior ga) у 
тер мин Ви зан ти ја по сле Ви зан ти је3, то је би ла пост ви зан тиј ска кул
ту ра ко ја се су о чи ла и са Тур ским цар ством и с Евро пом.

Осман ско цар ство је би ло нај ве ћа му сли ман ска др жа ва. Ње го ви 
вла да ри те о риј ски су би ли по гла ва ри свих му сли ма на још од 16. ве ка 
ка да је сул тан пре у зео ка ли фат, али у сво јим европ ским по се ди ма 
вла да ли су хри шћан ском ве ћи ном. Осман ски Тур ци су при па да ли 
глав ном, су нит ском, огран ку исла ма, а сле ди ли су ха на фит ско ту ма
че ње ку ран ског пра ва, ко је је би ло нај ра ши ре ни је и нај ли бе рал ни је. 
Ислам је на Бал ка ну остао гра нич на ре ли ги ја, на ла зе ћи се у стал ном 
до ди ру са хри шћан ским ве ро ва њи ма и је ре си ма, са мно го пре о бра
ће ни ка и при кри ве них хри шћа на. У ње го вом кри лу на ла зи ла се и 
сек та бек та ши ја, са сво јим дру га чи јим ве ро ва њи ма, при влач на број
ним пре о бра ће ни ци ма. Из да нак ши ит ског уче ња, има ла је број не 
до дир не тач ке са хри шћан ством. 

Хри шћа ни и Је вре ји сма тра ни су по себ ним ми ле ти ма, ко ји ма је 
би ло до зво ље но да за др же сво је за ко не и оби ча је, ма да с из ве сним 
огра ни че њи ма. Њи хо ви гла ва ри, ко је је по твр ђи вао сул тан, би ли 
су део зва нич не хи је рар хи је Цар ства и ко ри сни за спро во ђе ње од
лу ка вла сти. Је вре ји про те ра ни из Шпа ни је из бе гли су у гра до ве 

3 Ni co las Ior ga, Byzan ce après Byzan ce, Bal land, Pa ris 1992 (пр ви пут об ја вље но 
у Бу ку ре шту 1935).
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Осман ског цар ства. Осва ја чи су оја ча ва ли Ца ри град ску па три јар
ши ју ка ко би спре чи ли пап ство, по ве за но са про ти во сман ском бор
бом, да при ву че њи хо ве хри шћан ске по да ни ке у уни ју. Тур ци ни су 
раз у ме ва ли ка нон ске фи не се ау то ке фал но сти, сма тра ју ћи све пра во
слав це де лом Рим ског (Ви зан тиј ског) ми ле та. По ме сне хи је рар хи је с 
огор че њем су при хва та ле за шти ту ца ри град ског па три јар ха.

Је дин ство Ис точ не цр кве у Осман ском цар ству омо гу ћи ло јој је 
уло гу очу ва о ца на ви ше на чи на. По што су ње ни ви ши до сто јан стве
ни ци би ли Гр ци, хе лен ска кул ту ра је на ста ви ла да жи ви. На ни жем 
ни воу на род на кул ту ра очу ва на је пре ко срод стве нич ких за јед ни ца. 
Бал кан ски хри шћа ни би ли су за шти ће ни од смут њи ко је су за вла да
ле Евро пом то ком вер ских ра то ва. Одр жа ли су се пред на ди ра њем 
уни ја ти зма на обо ди ма, по што су ка то лич ке си ле при укљу чи ва њу 
пра во слав ног ста нов ни штва у сво је др жа ве при ме њи ва ле усло ве из 
1439, пре ма ко ји ма је пап ска су пре ма ци ја при хва та на у за ме ну за 
очу ва ње ис точ ног об ре да.

Пра во слав но је дин ство је шти ти ло и од исла ми за ци је, иа ко та
ква аси ми ла ци ја ни је би ла ак тив но спро во ђе на. Осман ска власт је 
у су шти ни до при но си ла оп стан ку ра зних на род но сти, за хва љу ју ћи 
не ет нич ком свој ству ње не ели те. Вр ши о ци ду жно сти су би ли му
сли ма ни, али је њи хо ва ве ра би ла са мо ква ли фи ка ци ја за слу жбу, 
што об ја шња ва ви сок про це нат пре о бра ће ња ме ђу по тра жи о ци ма 
по вла сти ца и по ло жа ја. Зах те ва на је по ли тич ка ода ност осман ском 
по рет ку, али су вер ска при вр же ност и ет нич ки иден ти тет би ли по
ве за ни за раз ли чи те гру пе. 

Охрид ска ар хи е пи ско пи ја би ла је пр ва пра во слав на ор га ни за ци ја 
укљу че на у осман ско устрој ство. Тур ци су ши ри ли ње ну ју рис дик
ци ју ка ко су на пре до ва ли ка се ве ру, све док ни су ушли у Угар ску. 
По том је сул тан, да би пру жио из ве сно за до во ље ње Ср би ма, ко ји 
су сно си ли зна тан те рет ра та на обе ма стра на ма, као и да би оси гу
рао њи хов оста нак под ду хов ном хи је рар хи јом ко ју би би ло мо гу ће 
кон тро ли са ти, 1557. об но вио срп ску Пећ ку па три јар ши ју. Па три јар
ши ја је та да има ла нај ве ћу ју рис дик ци ју у сво јој исто ри ји, ко ја се 
про сти ра ла од се вер не Ма ке до ни је, пре ко Ср би је, Цр не Го ре, Бо сне 
и Хер це го ви не, до пра во слав них на се о би на на хаб збур шким и мле
тач ким те ри то ри ја ма. 

У вре ме ка да је осман ски обра зац на мет нут бал кан ским зе мља
ма, Цар ство је би ло на вр хун цу сво је мо ћи под сул та ном Су леј ма
ном Ве ли чан стве ним (1520–1566). Век ка сни је хаб збур шки ца ре ви 
су за у ста ви ли осман ску моћ, учвр шћу ју ћи се на ра чун фе у дал них 
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ари сто кра ти ја но во о сво је них по се да. Та да су Тур ци по ти сну ти на 
Ду нав и Кар па те, док је Ве не ци ја по но во до шла у по сед по мор ских 
при ла за.

Осман ски по се ди изо ло ва ли су нај ве ћи део Бал ка на од остат ка 
Евро пе, а пра во сла вље од оста лог хри шћан ства. Грч ко пра во сла
вље је већ би ло ан ти за пад но по сле уни ште ња ко је су њи хо вом све
ту до не ли кр ста ши и смр то но сни за гр љај ита ли јан ских тр го ва ца. 
Та квим осе ћа њи ма да вао је но ву сна гу на чин на ко ји је ка то лич ка 
Евро па на сто ја ла да на мет не пап ску су пре ма ци ју као це ну за вој ну 
по моћ про тив Осман ли ја, а у слу ча ју Сло ве на и Ру му на огор че ње је 
до но си ло уни ја ће ње ко је је ишло упо ре до са по ти ски ва њем Ту ра ка.

Пра во слав ни су мо ра ли да при хва те да бу ду ста нов ни ци дру гог 
ре да у Цар ству ко јим су вла да ли му сли ма ни. Њи хо ви епи ско пи или 
је рар си та ко ђе су по ста ли и ет нар си, или пр ва ци ет нич ких за јед
ни ца, укљу че ни у упра ву и по ли ти ку, за шта ни је би ло упо ри шта 
у ви зан тиј ској тра ди ци ји. Цр кве ни до стој ни ци су би ли слу ге сул
та на, чи ју су са мо во љу мо ра ли на ра зне на чи не да уми ру ју. Од њих 
се оче ки ва ло да да ју нов ча не по кло не; на ку пље не ду го ве је ва ља ло 
на док на ди ти од вер ни ка.

Осман ли је су рет ко до жи вља ва ле Пра во слав ну цр кву као мо гу ћу 
опа сност. Фа на ти ци су по вре ме но уз бу њи ва ли му сли ман ске ру ље, а 
би ло је и ме сти мич них про го на, али вла сти углав ном ни су за бра њи
ва ле хри шћан ску ве ро и спо вест, све док су хри шћа ни има ли на уму 
свој под ре ђе ни ста тус. Оп ста нак Пра во слав не цр кве омо гу ћа ва ла 
је упра во ње на сла бост као ор га ни за ци је. Одр жа ва на је у жи во ту 
за хва љу ју ћи то ме што је ве ћи на хри шћа на би ла при вр же на сво јој 
ве ри. С вре ме ном је на у чи ла мир но да под но си по ни же ња. 

Ве ру је од ли ко ва ло ду бо ко осе ћа ње иден ти те та. По ста ти му сли
ман зна чи ло је по ста ти Осман ли ја – Тур чин у сва ко днев ном го во
ру. Ина че, бал кан ски Тур ци ни су се то ли ко раз ли ко ва ли од сво јих 
хри шћан ских по да ни ка. Од кра ја 15. ве ка њи хо ву ве ћи ну чи ни ли 
су пре о бра ће ни ци, док су им до ма ћи еле мен ти би ли не пре кид но 
при дру жи ва ни. Бу гар ска, Ал ба ни ја и Бо сна су на ро чи то би ле по го
ђе не ши ре њем исла ма. Тур ци су по че ли да се на се ља ва ју у ис точ ној 
Бу гар ској пре осва ја ња, док су у пла ни на ма ис точ не Тра ки је по
сто ја ле је ре си, ма да ту пре о бра ћи ва ње ни је ствар но за по че ло све 
до 17. ве ка. 

Фе у дал ни го спо да ри Ал ба ни је би ли су сит ни и са мо стал ни. 
Осман ли је су се спо ра зу ме ле са њи ма по што су им по ну ди ле ти ма
ре, али об у зда ти их би ло је већ знат но те же. У зе мљи, ко ја је би ла 
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по при ште Ис то ка и За па да, во ди ли су при тво ран жи вот из ме ђу 
пра во сла вља и ка то ли чан ства4. Ши ро ка исла ми за ци ја за по че ла је 
по што је сло мљен Скен дер бе гов уста нак, по диг нут у са ве зни штву 
са Ве не ци јом, ко ме је усле дио од ла зак ка то ли ка у ју жну Ита ли ју. 
Про це њу је се да је до 18. ве ка око две тре ћи не ста нов ни штва би ло 
му сли ман ско, док се број ка то ли ка и да ље сма њи вао по сле од ма зди 
услед свр ста ва ња уз Ау стри јан це. Мно ги су по ста ли пра во слав ни, 
а још их се ви ше пре о бра ти ло у ислам. Пре о бра ће ња су би ла нај
број ни ја у сре ди шњим ни зи ја ма где су по сто ја ла вер ска ко ле ба ња, а 
тур ска власт би ла при сут ни ја не го дру где.

Ка то ли ци су оста ли на се ве ру, а ве ћи на пра во слав них жи ве ла је 
на ју гу. Услед сла бље ња Охрид ске ар хи е пи ско пи је, ко јој су при па
да ле ал бан ске епар хи је, и од ма зди ко је су пра ти ле ра то ве 18. ве ка, и 
пра во слав ни су по че ли да осе ћа ју при ти сак за про ме ну ве ре, та ко да 
се бек та шка сек та про ши ри ла ви ше не го у дру гим кра је ви ма. Се о бе 
Ал ба на ца на Ко со во, у Ма ке до ни ју, Те са ли ју, на Пе ло по нез и чак на 
грч ка остр ва до при не ле су исла ми за ци ји и ал ба ни за ци ји сло вен
ских и грч ких обла сти. У ме ри у ко јој се пре о бра ћи ва ло, плем ство 
је по ста ја ло де лом осман ске ка сте – ме сне, као и оне ко ја је слу жи ла 
ши ром Цар ства. 

У Бо сни и Хер це го ви ни му сли ма ни су нај ве ћи удео у ста нов ни
штву, од 75%, до се гли кра јем 16. ве ка, да би до 1800. он био сма њен 
на ис под 50%. Пр во бит но пра во слав но ста нов ни штво та да мо жда 
и ни је пре ва зи ла зи ло 10% укуп ног бро ја. На ста вље но до се ља ва ње 
по ве ћа ло је до ра ног 19. ве ка њи хов удео на 40%. На дру гој стра
ни, ка то лич ко ста нов ни штво, ко је се у пред ве чер је осва ја ња знат но 
по ве ћа ва ло, не пре кид но је опа да ло пу тем исе ља ва ња и пре о бра
ћи ва ња све до ра ног 19. ве ка, ка да је чи ни ло ма ње од 10% укуп ног 
ста нов ни штва Бо сне5. 

Исла ми за ци ја је нај ви ше спро во ђе на у сре ди шњој Бо сни, где је 
сна жна би ла власт „бо сан ске цр кве“, и у обла сти ма око ко јих су се 
оти ма ла два од три су прот ста вље на хри шћан ска ве ро ва ња. До ма
ће плем ство за др жа ло је сво ју уло гу као део осман ске ка сте, чи ју је 
ва жност уве ћа вао зна чај Бо сне као гра нич не по кра ји не, ко ја је ка
сни је при вла чи ла осман ске из бе гли це из из гу бље них зе ма ља. Власт 

4 Sta vro Sken di, The Al ba nian Na ti o nal Awa ke ning, 1878–1912, Prin ce ton Uni ver sity 
Press, Prin ce ton 1967, 5.

5 Sto i a no vich, 145–146.
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је др жа ла му сли ман ска вој нич ка кла са, сло вен ска или сла ви зо ва на. 
Опа да ње осман ске вој не мо ћи омо гу ћи ло је дру гој им пе ри јал ној 

ди на стич кој си ли, Хаб збур зи ма, да по сег ну за Бал ка ном и оства ре 
над по лу о стр вом по сре дан или не по сре дан ути цај. Тур ска прет ња 
је до кра ја 17. ве ка би ла су зби је на, нај ве ћи део зе ма ља угар ске кру не 
по но во је осво јен, ва зал на тран сил ван ска кне же ви на при са је ди ње на, 
док је у хаб збур шке зе мље до ве де но још Ју жних Сло ве на.

Ста нов ни штво ја дран ских и алп ских обо да по лу о стр ва на ла зи
ло се под нај ве ћим ути ца јем европ ских де ша ва ња по сле 16. ве ка. У 
вре ме ка да је про шао пе ри од нај ве ће мо ћи Ве не ци је, а За пад још ни је 
озбиљ ни је ушао у ле вант ску тр го ви ну, по ло жај Ду бров ни ка омо гу
ћа вао је овом оли гар хиј ском гра дуре пу бли ци да успе шни је не го 
ика да де лу је као по сред ник из ме ђу европ ске про из вод ње, ко ја се 
на ла зи ла у раз во ју, те, на дру гој стра ни, си ро ви на и тр жи шта осман
ског ис то ка. Ду бров ник је уче ство вао у ре не сан си, ње гов по ло жај 
из ме ђу Ита ли је и Бал ка на пру жао је ње го вим ста нов ни ци ма ја сно 
осе ћа ње иден ти те та, учи нив ши их све сним слич но сти ко ју су има ли 
са свим Ју жним Сло ве ни ма. 

Хаб збур зи су ла ко спро ве ли про ме не у ве зи са ло кал ним по се
ди ма алп ских вој вод ста ва у ко ји ма су жи ве ли Сло вен ци, ма да ове, 
де ли мич но већ гер ма ни зо ва не зе мље, ни ка да ни су би ле од се че не од 
остат ка Евро пе. У оста ци ма Хр ват ске 17. ве ка ума њи ва ње овла шће
ња ме сних уста но ва пред ста вља ло је про блем. Хр ват ско плем ство, 
ма да је це ни ло за шти ту од Ту ра ка ко ју су им пру жа ли Хаб збур зи, 
чу ва ло је и за шти ту ко ју је њи хо вим по вла сти ца ма пру жао иден
ти тет хр ват ског сред њо ве ков ног кра љев ства. Цар ске вла сти ор га
ни зо ва ле су од бра ну при вла че ћи гра ни ча ре, ко је је осман ска власт 
прет ход но на се ли ла на ње ној стра ни гра ни це. Све из бе гли це и от
пад ни ци ра се ља ва ни су по крун ским по се ди ма, где су им да ро ва на 
има ња да их за дру жно об ра ђу ју. Та мо су им омо гу ће не вер ске сло
бо де и осло бо ђе ни су фе у дал них оба ве за, а за уз врат су мо ра ли да 
оба вља ју вој ну слу жбу. 

Не у спех по след њег тур ског упа да у Сред њу Евро пу, услед че га је 
1683. сло мље на оп са да Бе ча, ко нач но је пре о кре нуо ток ства ри. Ау
стри јан ци су, за јед но са мно штвом ју жно сло вен ских вој ни ка, умар
ши ра ли у Ср би ју, где су на и шли на по др шку. Кар ло вач ким ми ром 
из 1699. ца ру је фор мал но вра ћен нај ве ћи део Угар ске и Хр ват ске. 
Ка да су се Ау стри јан ци по ву кли на ле ву оба лу Са ве и Ду на ва, ели та 
Ср ба по шла је са њи ма. Ка ко је рат об на вљан 1718–1739. и 1787–1792, 
Ау стри јан ци су про ди ра ли ду бље у по лу о стр во, по ди жу ћи ста нов



Увод 23

ни штво на уста нак. При ли ком сва ког њи хо вог по вла че ња по чи ња ле 
су но ве се о бе.

Ју жна Угар ска је прак тич но опу сте ла. Цар је, да би за др жао нео
б у зда не ма ђар ске пле ми ће из ван те стра те шке обла сти, њу на се лио 
стран ци ма. Нај ве ћи део зе мљи шних има ња на по вра ће ним те ри то
ри ја ма би ло је да ро ва но стра ним пле ми ћи ма. По сле за кљу чи ва ња 
Кар ло вач ког ми ра, Ле о полд I је по звао срп ске из бе гли це да се на се ле 
на гра ни ци, из да ју ћи том при го дом по ве љу пра во слав ној „на ци ји“. 
По ве љом је Ср би ма да то пра во на ус по ста вља ње њи хо ве ми тро по
ли је на угар ским те ри то ри ја ма, као огран ка Пећ ке па три јар ши је. 

То је би ла хаб збур шка вер зи ја ми ле та, са да у пот пу но сти за ви
сног од за шти те беч ког дво ра пред при ти сци ма угар скохр ват ских 
уста но ва и Ка то лич ке цр кве. Та ко ђе је на го ве ште на и мо гућ ност 
ус по ста вља ња јед ног пра во слав ног вој во де (као вој ног ко ман дан та), 
што је Угар ски са бор од би јао, али се за др жао на зив Вој во ди на. Вој
ни об зи ри по мо гли су Ср би ма да оства ре да ро ва не им по вла сти це, 
по што су би ли по треб ни ау стриј ским ге не ра ли ма.

Сва ки но ви рат или упад пре ко све сла би је гра ни це по кре тао је 
ве ли ке ма се, по се јав ши срп ска на се ља у сре ди шту Хр ват ске и Угар
ске. Ма да су пра во слав ни Ср би чи ни ли ве ћи ну ста нов ни ка у ин сти
ту ци о на ли зо ва ној Вој ној гра ни ци (Mi litärgren ze или Вој на кра ји на, 
сло вен ски на зив од ко га по ти че и име Укра ји не), со ли дар ност из ме ђу 
ка то ли ка и пра во слав них за ду го је оста ла цр та тог ис пр ва вој нич ког 
дру штва ко је је пред ста вља ло и пре пре ку тур ским на па ди ма и ору ђе 
хаб збур шке вла сти. 

Кар ло VI је 1712, ко ле ба ју ћи се из ме ђу хр ват ског и угар ског плем
ства, под нео Хр ват ском са бо ру Праг ма тич ку санк ци ју пре не го што 
је не вољ ним угар ским ста ле жи ма пред ло жио осе тљи во пи та ње на
сле ђи ва ња од стра не же на из хаб збур шког до ма. Хр ва ти су гла са ли 
за Праг ма тич ку санк ци ју, али су по но во ис та кли по се бан по ло жај 
свог кра љев ства. Цен тра ли стич ка по ли ти ка Ау стриј ске мо нар хи је 
у 18. ве ку би ла је пре све га фи нан сиј ска и вој на. По што ни је успе ла 
у пот пу но сти да пот чи ни угар ско плем ство, мо ра ла је да бра ни и 
опо ре зу је но во сте че не зе мље на дру ги на чин.

Ко ло ни за ци ја по гра нич них зе ма ља има ла је циљ да бра ни ју го и
сточ не те ри то ри је, али и да про ши ри при су ство обу че не рад не сна ге 
и по ве ћа има ња под ло жна по ре зу. Од сво јих за че та ка у 16. ве ку у Хр
ват ској, Вој на гра ни ца се про ши ри ла на Вој во ди ну и Тран сил ва ни
ју, сме шта ју ћи ко нач но то ле ри са не пра во слав не Ру му не под ју рис
дик ци ју срп ских ми тро по ли та. Хаб збур шке ре фор ме по бољ ша ле су 
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по ло жај се ља штва, ис ти чу ћи до бро би ти обра зо ва ња и по ве ћа ва ју ћи 
број шко ло ва них Ју жних Сло ве на и Ру му на. 

Кра јем 17. ве ка Хаб збур зи су тра жи ли по моћ бал кан ских хри
шћа на у ра ту про тив Ту ра ка, обе ћа ва ју ћи по вла сти це и пред ста
вља ју ћи се као осло бо ди о ци. Сва ки од епи ско па, бо ја ра, пле мен
ских гла ва ра и раз бој нич ких во ђа, ко ји би сво ју суд би ну ве зао за 
Ау стри ју, исту пао је тра же ћи при ли ку за се бе, на и ла зе ћи при том 
на раз ли чи ту на род ну по др шку. Ра то ви во ђе ни на осман ској те ри
то ри ји пру жа ли су мо гућ ност про тив ни ци ма сва ке вла сти. Ра зни 
хај ду ци (од ма ђар ске ре чи haj du, мно жи на haj duk) и клеф те (од грч
ког κλεφτης) би ли су ата ви стич ки од мет ни ци, ко ји су се угле да ли на 
не ја сне узо ре из про шло сти.

Бал кан је до 18. ве ка имао и сво је не по сто ја но ста нов ни штво са
чи ње но од вој ни ка, вој них бе гу на ца и раз бој ни ка – љу ди ко ји су из
гу би ли сво ју зе мљу, дом или род услед осман ских по вла че ња и од ма
зди. По сто ја ле су и кон тро ли са не хај дуч ке че те ко је су са ра ђи ва ле са 
вла сти ма, као што је би ло и од мет ну тих дру жи на су прот ста вље них 
вла сти ма, али се њи хов по ло жај че сто мо гао про ме ни ти. Мо гли су 
их упо тре бља ва ти не при ја те љи Пор те (сул тан ске вла де) за ра то ва ње 
у по за ди ни у вре ме по хо да, по што су че сто гу ра ли се ља штво не при
ја те љу у ру ке, пре тва ра ју ћи се љач ку бу ну у уста нак.

За ве ре и устан ци за осло бо ђе ње Бал ка на од не вер ни ка би ли су 
де ло спољ них сна га, из би ја ли су у за ба че ним кра је ви ма, и то у рат но 
вре ме. То по гра фи ја Цр не Го ре спре ча ва ла је Тур ке да на ње ној те
ри то ри ји ус по ста ве стал ну власт. Цр на Го ра је ишла пу тем стал них 
су ко ба са су сед ним осман ским ко ман дан ти ма и му сли ман ским ве
ли ка ши ма, раз ви ја ју ћи осе ћа ње је дин ства под до ма ћим ми тро по ли
том (вла ди ком) и га је ћи пред ста ву о се би као је ди ној срп ској зе мљи 
ко ја ни ка да ни је из гу би ла сло бо ду. По др шка на ро да се, ме ђу тим, 
ис ка зи ва ла је ди но у ви ду ло кал них не ми ра пра ће них спе ци фич ним 
на си љем.

По зив Пе тра Ве ли ког упу ћен бал кан ским хри шћа ни ма 1711. имао 
је исти циљ као и де кла ра ци ја ца ра Ле о пол да из 1690. го ди не. По зив 
је био сра чу нат на то да се ис ко ри сти рас по ло же ње, за ко је се ве ро ва
ло да је за пра во ма сов но иш че ки ва ње кр ста шког ра та про тив Ту ра
ка. Ка да је Ру си ја по но во сту пи ла у рат са Тур ском, са ма или у са ве зу 
с оста лим си ла ма, ни је по ка за ла ни шта ви ше раз у ме ва ња за рас по
ло же ње бал кан ских пр ва ка и њи хо вих при ста ли ца. У ства ри, осман
ске сна ге су у грч ким зе мља ма би ле чак и ср дач но до че ки ва не, што 
је би ло по сле ди ца не при ја тељ ства ко је су иза зва ли ве не ци јан ски 
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по ку ша ји по ка то ли ча ва ња пра во слав них. Ми ром у Ку чукКај нар
џи ју (у да на шњој Бу гар ској) из 1774. ру ским по сла ници ма на Пор ти 
да то је пра во за сту па ња ин те ре са хри шћа на.

Хе ле ни зо ва на хи је рар хи ја Охрид ске ар хи е пи ско пи је, а та кав је 
слу чај био и са Пећ ком па три јар ши јом, аги то ва ла је про тив Ту ра ка, 
чак се обра ћа ју ћи и Ри му за по моћ. За то их је сул тан 1767. уки нуо, 
фор мал но их пот чи нив ши Ца ри гра ду. Пра ва Пра во слав не цр кве 
по сте пе но су сма њи ва на. Цр ква је за па ла у ста ње оп ште ко руп ци је и 
сплет ки, при мо ра на да по тра жи за шти ту стра них си ла, обич но сул
та но вих не при ја те ља. Ка да су би ле у пи та њу ка то лич ке си ле, та кви 
зах те ви су сма тра ни чак и у ве ћој ме ри не ло јал ним, на ро чи то уну тар 
са ме Цр кве. Упра вља ње по гле да ка пра во слав ној Ру си ји сма тра но 
је при род ни јим. Ру ски вла да ри пре у зе ли су цар ско до сто јан ство, 
сма тра ју ћи да је Мо сква по ста ла „Тре ћи Рим“, но при том ипак ни
су уз хри шћан ство на сле ди ли грч корим ску тра ди ци ју вла да ви не. 
Епи ско пе су до жи вља ва ли као сво је слу ге, а бал кан ским цр кве ним 
по гла ва ри ма су ну ди ли из о па че ни ви зан тиј ски иде ал пра во слав ног 
цар ства. 

Не си гур ни у ода ност сво јих хри шћан ских по да ни ка, Тур ци су 
у 18. ве ку под сти ца ли исла ми за ци ју у осе тљи вим обла сти ма. Та кав 
про цес по сти зан је по мо ћу ра се ља ва ња Осман ли ја из бе глих с из гу
бље них те ри то ри ја, али чак и у ве ћој ме ри ши ре њем му сли ман ских 
Ал ба на ца на окол не рав ни це и до ли не, ко је су Ср би и Гр ци у ве ли кој 
ме ри већ би ли на пу сти ли. У по ре ђе њу са срп ским, ни је до шло до 
ве ли ког грч ког исе ља ва ња, али су на си ља под ста кла ве ли ке по кре
те ста нов ни штва с оба ла и се вер них се о ских под руч ја, где су би ли 
при ста ли уз не при ја те ља. 

Про це њу је се да је до кра ја 17. ве ка бал кан ско ста нов ни штво 
по ста ло ет нич ки или је зич ки тур ско у уде лу ко ји је нај ве ћи био 
на ис то ку – 30%, а нај ма њи – ис под 10%, на за па ду. По твр ђе ни су 
сло вен ски ка рак тер за пад них те ри то ри ја и ру мун ске цр те пре ко
ду нав ских ис точ них зе ма ља. Хе лен ство ју жних, при мор ских обла
сти ни је до шло у пи та ње све до ал бан ских упа да. Ме ђу тим, ју жне 
и ис точ не коп не не обла сти по ста ле су кон гло ме рат на ро да – Гр ка, 
Сло ве на, Ту ра ка, Ал ба на ца – нео д ре ђе ног иден ти те та и не по сто ја не 
са мо све сти6. 

6 Sto i a no vich, 133. Аутор из но си прет по став ку да су кра јем 17. ве ка до де сет про
це на та ста но ви штва ју жно од Ду на ва чи ни ли Вла си (128).
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У вер ском по гле ду, про ти вре фор ма ци ја, по ве за на са Хаб збур зи
ма, над ја ча ла је про те стан ти зам ко ји се ме ђу Сло вен ци ма про ши
рио пре ко њи хо вих не мач ких пле ми ћа и ва ро ша на. У ме ђу вре ме ну 
је вер ска књи жев ност на на род ном је зи ку ство ри ла осно ве са ко
јих се сло ве нач ки ет нич ки иден ти тет мо гао да раз ви ја у од су ству 
би ло ка квог ин сти ту ци о нал ног окви ра. Не мач ки еле мент је дру где 
пот по ма гао про ти вре фор ма ци ју, по што су Хаб збур зи ра до при хва
та ли ка то лич ке ко ло ни сте из не мач ких и дру гих цар ских зе ма ља, 
на се ља ва ју ћи их у по но во осво је ним про вин ци ја ма. Хаб збур зи су 
их ко ри сти ли као ору ђе про тив ма ђар ског плем ства, ве ли ким де лом 
про те стант ског, као и за на се ља ва ње опу сте лих кра је ва. 

У дру гим кра је ви ма та кву уло гу у хаб збур шкој по ли ти ци има ли 
су и пра во слав ни. Ср би су би ли дра го це ни са ве зни ци у бор би са 
хр ват ским плем ством. Ка да је Вој на кра ји на про ши ре на, Ср би су 
за јед но са хр ват ским кра ји шни ци ма има ли уло гу слич ну оној ко
ју су у Тран сил ва ни ји, про тив угар ског плем ства, има ли Ру му ни. 
Та ко су Хаб збур зи сте кли ода ну вој ску ко ја је шти ти ла ју го и сточ не 
гра ни це Мо нар хи је. Ау стри јан ци су, та ко ђе, при вре ме но за по се да
ли, упра вља ли њи ма, па чак и зва нич но при са је ди ња ва ли осман ске 
те ри то ри је, на ро чи то де ло ве Ср би је и Вла шке, у раз до бљу од 1714. 
до 1739. го ди не.

До не кле по вољ но ста ње у ком се на ла зио ве ћи део осман ског Бал
ка на по но во је по гор ша но по што су Тур ци пре шли у Угар ску. Вој
ске су про ла зи ле пре ко ње го вих обла сти и за др жа ва ле се у њи ма. 
По тре бе бор бе са тех нич ки на пред ни јим не при ја те љи ма на гна ле 
су Осман ли је да се осло не на ва тре но оруж је и пе ша ди ју сме ште ну 
у гра до ви ма, ко ју је ва ља ло пла ћа ти, чак и он да ка да је ре гру то ва на 
ме ђу ро бо ви ма. Ја ни ча ри ни су има ли оба ве за пре ма ста нов ни штву, 
а кра јем 17. ве ка до пу ни ли су сво ја при ма ња пре у зев ши за на тлиј ске 
це хо ве. По пут дру гих европ ских вла да ра, сул та ни су, у на сто ја њу да 
ство ре ве ли ку ста ја ћу вој ску и ис хра не пре сто ни цу, мо ра ли да про
ши ре сво ја овла шће ња у опо ре зи ва њу по љо при вред не про из вод ње. 
По треб ни су им би ли нов ча ни по ре зи ка ко би њи ма пла ћа ли вој ску 
и ар ти ље ри ју. Две при вред не уста но ве ко је су ста ја ле иза вој ске – 
ти мар ски си стем, ко ји су чи ни ли зва нич но при вре ме ни зе мљи шни 
по се ди до де љи ва ни у за ме ну за вој ну слу жбу, и огра ни ча ва ју ћи це
хов ски си стем за на тлиј ске про из вод ње – ни су ви ше би ле до вољ не.



Увод 27

Пре ла зно раз до бље 18. ве ка 

Тра ди ци о нал на осман ска со ци јал на струк ту ра рас па ла се кра јем 
18. ве ка. Дев шир ме је опа да ло за јед но са ро бов ском слу жбом у вој
сци и ро бов ским ра дом. За штит ни ци су се на ме та ли се ља штву као 
дру ги или ствар ни го спо да ри, уво де ћи на по ли чар ске уго во ре ко ји
ма се на сто ја ло да се обез бе ди за до во ља ва ње по тре ба гра до ва, упо
шља ва ју на о ру жа ни на јам ни ци и на мет ну те же фор ме за ви сно сти 
се ља штву. Нов об лик сво ји не зе мље на зван је тур ском реч ју chi ftlik 
(чи тлук), ко јим је из вор но озна ча ва но зе мљи ште ко је је „чифт“, пар 
во ло ва, мо гао да по о ре за је дан дан. 

Чи тлу ци су би ли кон цен три са ни у сре ди шњим бал кан ским про
вин ци ја ма, нај бе збед ни јим и бо га тим жи том, па му ком и ду ва ном. 
На ла зи ли су се у вла сни штву му сли ман ских го спо да ра и дру гих 
углед ни ка моћ них да их за шти те од не ре да, ко ји су за вла да ли у 
бал кан ским се о ским обла сти ма по што је про пао уста ље ни по ре дак. 
Но ви го спо да ри су на мет ну ли се ља штву по ло жај сли чан кмет ском. 
Иа ко је Пор та у су шти ни при хва ти ла та кву узур па ци ју, она ни ка да 
ни је фор ма ли зо ва на. Као што и сâм њи хов на зив на го ве шта ва, чи
тлу ци ни су би ли про стра ни – обич но су об у хва та ли се ло са де сет до 
два де сет по ро ди ца. Тек се ма ли број чи тлу ка у ис точ ној Ма ке до ни ји 
и за пад ној Бу гар ској про ши рио на сто ти не хек та ра и се ла. 

Пре те жан се о ски обра зац у ни зи ја ма остао је сит но по сед нич ки. 
Срод ство, до ма ћин ства, се ла, се о ски са ве зи и пле ме на пред ста вља ли 
су из вор пот по ре, за шти те и ра да. Та кве за јед ни це има ле су по сла са 
зва нич ним за куп ци ма по ре за, ко ји су се ја ви ли од ка ко Пор та ни је 
ви ше мо гла да ра чу на са спа хи ја ма, а ко ји су тра жи ли по не ко ли ко 
пу та ве ће де сет ке же та ва од про пи са них. Цен трал на власт ко ја је 
сла би ла, ње на не спо соб ност да спро ве де при вред не уред бе и за кр
жљао по ре ски си стем у ком су са мо хри шћа ни пла ћа ли не по сред не 
по ре зе, за јед но су до при но си ли уве ћа ва њу те шко ћа.

Мно штво се ља ка из ни зи ја на пу сти ло је сво је до мо ве и ра су ло 
се по те шко до ступ ним пла нин ским за се о ци ма. Ор га ни зо ва ни око 
стро го устро је не про ши ре не по ро ди це, из др жа ва ли су се од сто чар
ства, на ко је су на ме та ни ни жи по ре зи, при че му их је би ло лак ше 
при кри ти. Не ре ди у ни зи ја ма, огра ни чен број се ља ка ко је су мо гле 
да из др жа ва ју пла ни не и исе ља ва ње, иза зва ли су на гли пад укуп ног 
ста нов ни штва Бал ка на – али с исто вре ме ним по ра стом град ског 
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ста нов ни штва – од ње го вог вр хун ца у 16. ве ку од око осам ми ли о на, 
до ма ње од три ми ли о на сре ди ном 18. ве ка.7

Но ви зе мљи шни ре жим ишао је на по ре до са ве ћом ме сном ау то
но ми јом на пе ри фе ри ја ма Цар ства и раз во јем хри шћан ских, углав
ном грч ких, град ских за јед ни ца. Од су ство хри шћан ског зе мљо по
сед нич ког плем ства омо гу ћи ло је тр гов ци ма уз ди за ње у мно гим 
свој стви ма. У 18. ве ку су не ки од тих углед ни ка, пу тем тр го ви не и 
зај мо ва, чак сте кли упра ву, ако не и вла сни штво над зе мљом. Раз
ли чи ти си сте ми за ку па зе мљи шта и се љач ке за ви сно сти су штин ски 
су по ста ли на след ни за хри шћан ске за јед ни це, по ро ди це и чак по је
дин це, на ро чи то на обо ди ма по лу о стр ва уда ље ним од сре ди шњих 
чи тлу ка и Ца ри гра да. Се о ски углед ни ци би ли су про из во ђа чи, али и 
ску пља чи по ре за уну тар за јед ни це, тр гов ци по љо при вред ним про
из во ди ма, ду ћан џи је, уво зни ци и зај мо дав ци. Обич ним се ља ци ма 
они су обез бе ђи ва ли зај мо ве и за шти ту у за ме ну за њи хо ве услу ге, 
по себ но у грч ким зе мља ма где су се по ме ну ти од но си пре тво ри ли у 
на след ну рен ту и рад не оба ве зе.

Да ље се о бе ка Вла шкој и Угар ској та ко ђе су би ле про у зро ко ва не 
ме те жи ма. Та ко се све ве ћи број Сло ве на при дру жу је Гр ци ма у тр
го вач кој мре жи на ста лој на пе ри фе ри ји осман ске при вре де. Њи хов 
но ви сме штај омо гу ћа вао им је осло нац на си гур ни је из др жа ва ње и 
на тр го ви ну с осман ским Бал ка ном, че сто усре ди ште ну у гра до ви
ма. По ме ну ти по кре ти про ши ри ли су све ве ћи ток бал кан ске тр го
ви не ка Сред њој Евро пи, од вра ћа ју ћи га од Ца ри гра да. Осман ско 
цар ство осла ња ло се све ви ше на уво зне про из во де, по што до ма ћа 
про из вод ња ни је ви ше мо гла да за до во љи по тра жњу др жа ве и гра
до ва. За то је по сло ва ње тр го ва ца, чак и из ван осман ске те ри то ри је, 
по ста ло зна чај ни је не го што се ика да же ле ло, су де ћи пре ма сло ву 
из вор них осман ских ислам ских кон цеп ци ја и њи хо вом мо рал ном 
уче њу.

По што су се европ ски тр гов ци пла ши ли не при ја тељ ста ва и не
ре да на дру мо ви ма, углав ном су Гр ци, али и Је вре ји и дру ги ста
ро се де о ци, ство ри ли град ску мре жу ши ром Бал ка на. С из у зет ком 
ју жне Грч ке, она је би ла усме ре на ка Сред њој Евро пи. Нај ве ћи део 
тр го ви не на обе стра не гра ни це на ла зио се у ру ка ма до ма ћих, бал
кан ских тр го ва ца. Хаб збур шка мо нар хи ја ни је у ве ли кој ме ри ис ко
ри сти ла све раз ви је ни ју тр го ви ну с Осман ским цар ством ка ко би 

7 Lam pe and Jac kson, 38.
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го спо да ри ла гра нич ним те ри то ри ја ма, а још ма ње да у при вред ном 
по гле ду про дре на Бал кан. 

Грч ко ста нов ни штво Ца ри гра да очу ва ло је сво је тр го вач ке кру
го ве. У Тра ки ји и у пре сто ни ци оку пи ли су се та ко ђе, за кло ње ни иза 
Па три ја р ши је, оста ци ви зан тиј ске ари сто кра ти је. При ла го ђа ва ју ћи 
се но вим усло ви ма ка ко се осва ја ње ста би ли зо ва ло, а ко ри сте ћи се 
пред но сти ма ко је су за до би ли укла ња њем ита ли јан ских тр го ва ца 
из осман ске тр го ви не, они су у нај ве ћој ме ри ис ко ри сти ли ука за не 
при ли ке и по ста ли бан ка ри Пор те и са вет ни ци Па три јар ши је. Би ли 
су то фа на ри о ти (на зва ни по пре сто нич ком квар ту Фа на ру у ком је 
сто ло вао па три јарх), око чи јег је згра су се оку пља ле при до шли це. 
Ка кви год оди ста би ли њи хо ва ге не а ло шка уо бра же ња и ет нич ки 
ко ре ни, фа на ри о ти су у прак си пред ста вља ли пра во слав ну ари сто
кра ти ју, врх грч ког све та у Осман ском цар ству. Раз вој су им омо гу
ћи ли њи хов по ло жај, кул тур но за ле ђе и при ступ на Пор ти.

Ниг де фа на ри о ти ни су би ли успе шни ји не го у ру мун ским кне же
ви на ма, где је опа да ју ће Осман ско цар ство успе ло да учвр сти сво ју 
по сред ну власт на ра чун до ма ћег зе мљо по сед нич ког плем ства. Уз 
ра то ве, ко ји су на њи хо вим те ри то ри ја ма се ја ли пу стош и оме та ли 
при вред ни раз вој, кне же ви не су у по је ди ним раз до бљи ма па да ле под 
стра ну оку па ци ју, да би на по слет ку из гу би ле де ло ве Мол да ви је, чи ји 
је се вер, од но сно Бу ко ви ну, 1775. за у зе ла Ау стри ја, док је 1812. Ру си ја 
за по се ла њи хов ис ток, од но сно Бе са ра би ју.

Су ви ше сла ба да за у зме Мол да ви ју и Вла шку, Пор та је под но си
ла стал на ко ле ба ња ода но сти њи хо вих кне же ва и ари сто крат ских 
стру ја, и то све док сул тан ско си зе рен ство не би узур пи рао је дан 
или дру ги им пе ри јал ни не при ја тељ, као и до кле год би са ма мо гла да 
сплет ка ри и ути че. Кор дон осман ских утвр ђе ња, чи ја се те ри то ри ја 
све ви ше ши ри ла, по ти снуо је кне же ви не од Ду на ва и Цр ног мо ра, 
и Пор та је све ви ше ути ца ла на из бор њи хо вих вла да ра. 

По сле 1615. Пор та је по че ла кне жев ско до сто јан ство да да ру је 
по је дин ци ма чи ју је по у зда ност јем чио гор њи слој ца ри град ских 
фа на ри от ских по ро ди ца. За тим је, од 1711, за по че ла нај ви ше до
сто јан ство у кне же ви на ма да по ве ра ва са мим фа на ри о ти ма, што 
се сла га ло са Пор ти ном спрем но шћу да оја ча фа на ри от ску моћ да 
би ста би ли зо ва ла не ста бил ну осман ску при вре ду. Кне же ви ни су 
ви ше мо гли да игра ју уло гу у ме ђу на род ним од но си ма ју го и сточ не 
Евро пе или да др же са мо стал не ору жа не сна ге, али је су коб су пар
нич ких цар ста ва очу вао њи хо ву ау то но ми ју, ко ли ко год она би ла 
огра ни че на.
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Чак и у то вре ме раз до бље фа на ри от ске вла да ви не у кне же ви на
ма све ви ше је по сма тра но као опа да ње. Упра во је си стем вред но сти 
за сно ван на ода но сти Пор ти, за јед но са кон зер ва тив ним пра во сла
вљем, за сно ва ним на пост ви зан тиј ској тра ди ци ји из ме ђу Осман ског 
цар ства и Евро пе, до вео кне же ве у до дир са про све ће ним ап со лу ти
змом. Ру мун ски кне же ви су спро во ди ли ре фор ме, али су оне, иа ко 
су њи хо ве ме ре би ле не по сред но по год не за се ља ке, а њи хов крај њи 
до мет те о риј ски пред ста вљао уки да ње кмет ства, те шко мо гле би ти 
при ме ње не због про ти вље ња бо ја ра, ко ји су пред ста вља ли во де ћи 
по ли тич ки слој. Ове ре фор ме, про го ни свих ко ји су тра жи ли по
др шку у ино стран ству, као и уз ди за ње фа на ри о та до кне жев ског 
до сто јан ства, про у зро ко ва ли су от пор. 

По ја ча но је еко ном ско ис ко ри шћа ва ње кне же ви на. Да нак Пор ти 
је остао не про ме њен, али су фи нан сиј ски при ти сци углав ном по ве
ћа ни. По ред рат них пу сто ше ња, нај ве ће фи нан сиј ско оп те ре ће ње 
би ло је по свој при ли ци по ве за но са кне жев ском ин ве сти ту ром, ко ја 
је у прак си би ла про да ва на оно ме ко по ну ди ви ше. Та кви вла да ри 
сти за ли су у сво ју кне же ви ну за јед но са сво јим ду го ви ма, ро ђа ци ма, 
са вет ни ци ма и слу жбе ни ци ма. Осман ски зах те ви за на мир ни ца ма 
су по ве ћа ва ни, што је ра за ра ју ће де ло ва ло на при вре ду. Про из во ди 
на ко је су Осман ли је има ле пра во пр вен ства (у ко је су спа да ле жи та
ри це и сто ка) од ла зи ли су у Ца ри град по це на ма од ре ђе ним да ле ко 
ис под њи хо ве тр жи шне вред но сти. 

Кне же ви су би ли је два не што ви ше од уз ви ше них ви со ких чи
нов ни ка од го вор них сул та ну, и он је мо гао да их сме ни и чак по гу би 
због из да је. Вла да ли су крат ко, а њи хо вој вла да ви ни не до ста ја ла је 
ста бил ност, али су и да ље ужи ва ли ап со лут ну прав ну власт на те ри
то ри ји сво је кне же ви не. Скуп шти на – уста но ва пу тем ко је су бо ја ри 
би ра ли вла да ре, ре ша ва ли зна чај на пи та ња и на сто ја ли да ути чу на 
власт – по че ла је да опа да, да се по сле сре ди не 18. ве ка ви ше не са
ста не, чак ни фор мал но ра ди из бо ра кне же ва. Це ло ку пан др жав ни 
апа рат ко ри шћен је од та да са мо ка ко би из ну дио што је ви ше мо гу
ће нов ца са пот чи ње не те ри то ри је. 

Ме ђу бо ја ри ма је по сто ја ло оп ште не за до вољ ство „грч ком“ вла
да ви ном, огра ни че њи ма на мет ну тим вла сти њи хо ве оли гар хи је и 
у још ве ћој ме ри не по што ва њем њи хо вог пра ва да би ра ју кне же ве. 
У свом не за до вољ ству не ки од њих су тра жи ли по моћ од Ру си је и 
Ау стри је, дру ги су еми гри ра ли у ју жну Ру си ју или у Тран сил ва ни ју, 
али ни је усле ди ла на сил на ак ци ја по што је фа на ри от ски ре жим, у 
крај њој ли ни ји, био при хва тљи ви ји од ау стриј ске или ру ске вла сти.
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Две кне же ви не, Вла шка и Мол да ви ја, има ле су исто ве тан ста тус, 
њи хо во ста нов ни штво је жи ве ло истим на чи ном жи во та, с истим 
пре ла зом са сто чар ских бр да у зе мљо рад нич ке рав ни це и гра до ви ма 
из ме ђу њих, у ко ји ма су жи ве ли бо ја ри, иа ко су њи хо ви по се ди би
ли се о ски. У тран сил ван ској кне же ви ни та ко ђе је жи ве ло ве ћин ско 
ру мун ско, пра во слав но ста нов ни штво, док се по ло жај обла сти ко
ле бао из ме ђу угар ског и осман ског си зе рен ства, све до 1688, ка да је 
ко нач но вра ће но угар ској кру ни. И ту је плем ство би ло до ми нан тан 
слој, али је ста нов ни штво би ло раз де ље но на број не „на ци је“ и „ве
ро и спо ве сти“, оста вља ју ћи по стра ни ве ћин ску ет нич ку за јед ни цу, 
са ста вље ну го то во у пот пу но сти од пок ме ће них се ља ка.

Про те стан ти зам се по ка зао по сто ја ни јим у Тран сил ва ни ји не
го би ло где дру где, та ко да су се хаб збур шки вла да ри су о чи ли са 
за дат ком да над вла да ју ве ћи ном про те стант ско угар ско плем ство. 
За то су тра жи ли по ка то ли че не пре о бра ће ни ке за ви сне од беч ког 
дво ра, пру жа ју ћи та ко пра во слав ном све штен ству при ли ку да по
пра ви сво је ста ње при хва та њем усло ва Фи рен тин ске уни је. Но, и 
по ред то га уни јат ска цр ква ни је би ла при хва ће на као јед на од ус
по ста вље них ре ли ги ја, ни ти су би ло Ма ђа ри, би ло ма се ве ру ју ћег 
пра во слав ног се ља штва, на њу гле да ли са на кло но шћу. Ме ђу тим, 
она је по ста ла сре ди ште ру мун ског ин те лек ту ал ног по кре та, и то 
због сво јих ве за са Ри мом и због свог ла тин ски обра зо ва ног све
штен ства. Са ре фор ма ма Јо зе фа II на пу ште на су на сто ја ња да сви 
Ру му ни бу ду сма тра ни за уни ја те, а пра во слав ни у Тран сил ва ни ји 
и дру где у Мо нар хи ји по че ли су да би ва ју то ле ри са ни. 

По сте пе но по вла че ње Осман ског цар ства по го до ва ло је Мле ци ма 
и на ро чи то хаб збур шким вла да ри ма, и то у ве ћој ме ри не го ме сним 
пле ми ћи ма и оста ци ма њи хо вих уста но ва. Хр ват ска је би ла кра љев
ство, за Угар ску ве за но ди на стич ким уго во ром ко ји је фор мал но 
обез бе ђи вао ау то но ми ју „на ци је“ ње них пле ми ћа. Ме ђу тим, са др жај 
тог уго во ра ко ле бао се у скла ду с од но си ма сна га из ме ђу вла да ра 
и пле ми ћа, као и ра та и ми ра. По ку ша ји плем ства да очу ва сво је 
по вла сти це и ау то но ми ју на ве ли су га на при хва та ње Праг ма тич
ке санк ци је у за ме ну за об но вље ну га ран ци ју ње го ве ау то но ми је, са 
по себ ним на гла ском на за шти ти ње го вих при ви ле ги ја.

Власт је би ла оли че на у ба ну, ко ји је пред ста вљао Кру ну, и Са бо
ру, у ком су се на ла зи ли ве ли ка ши, пре ла ти и пред став ни ци ни жег 
плем ства и сло бод них гра до ва. Пре те жан по ли тич ки ути цај био 
је кон зер ва ти ван та ко да је, да би се од бра ни ла од цар ских ре фор
ми, Хр ват ска пре да ла ве ћи део сво је ау то но ми је Угар ском са бо ру. 
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По вра ће не зе мље др жа не су из ван Ци вил не Хр ват ске и при кљу че не 
су Вој ној гра ни ци под не по сред ном цар ском упра вом. Об но вље на 
власт је у Сла во ни ји до де ли ла по се де не мач ким и угар ским пле ми
ћи ма, оста вив ши област на по ла пу та из ме ђу ау то ном не хр ват ске и 
угар ске вла сти. 

На обе стра не гра ни це по сто јао је не пре ки дан по крет ко ји је би ло 
те шко об у зда ти, с упа ди ма ко је су с обе стра не вр ши ли не ре дов ни 
од ре ди и раз бој нич ке бан де. Чи ње ни ца да су Хаб збур зи ко ри сти ли 
ста нов ни штво на ста ње но око гра ни це, ко је су ве ћи ном чи ни ли пра
во слав ни Ср би, на се ља ва ју ћи га као вој не ко ло ни сте, пред ста вља ла 
је из вор њи хо вих тр ве ња са Хр ват ским са бо ром. Хр ват ско плем ство 
же ле ло је по но во да ус по ста ви ста ри фе у дал ни по ре дак, а Ка то лич ка 
цр ква се су прот ста вља ла сло бо ди да ро ва ној пра во слав ни ма. Вој на 
Хр ват ска је, у сва ком слу ча ју, оста ла јед на од нај си ро ма шни јих обла
сти Хаб збур шке мо нар хи је, ко ја је и да ље Ау стри ји да ва ла вој ни ке. 
Ти цар ски Ср би и Хр ва ти упо тре бља ва ни су у ра то ви ма 18. ве ка, и 
то не са мо на Бал ка ну.

Про мен љи ва гра ни ца из ме ђу мле тач ке Дал ма ци је и Осман ског 
цар ства та ко ђе је би ла по зор ни ца не пре кид них бор би и по сто ја ног 
при ли ва из бе гли ца из за ле ђа. До се ље ни ци су до кра ја 17. ве ка до вр
ши ли сла ви за ци ју при мор ске обла сти, иа ко је ве не ци јан ски ита ли
јан ски је зик по том ушао у гра до ве пре ко по ли тич ких и кул тур них 
ути ца ја. Ду бров ник је, иа ко у опа да њу, остао за Бал кан про зор отво
рен пре ма За па ду.

Јо зеф II и Ка та ри на II ство ри ли су до осам де се тих го ди на 18. ве
ка пла но ве о по де ли сул та но вих европ ских про вин ци ја. За то су два 
цар ства и за ра ти ла про тив Тур ске у раз до бљу из ме ђу 1787. и 1792, 
али ка ко се сто ле ће при бли жа ва ло кра ју про па ли су и про јек ти по
де ле. За пад не си ле, ко је су до та да за јед но уче ство ва ле у ле вант ској 
тр го ви ни и ни су има ле агре сив не ци ље ве пре ма Осман ском цар ству, 
чак ни пре Фран цу ске ре во лу ци је ни су мо гле да га пре пу сте Ру си ји 
и Ау стри ји. 

Ме ђу тим, бо ја зан од мо гу ћих бу ду ћих по хо да осло ње них на не
за до вољ ство хри шћа на, на гна ла је Пор ту на од ма зду. С од ма здом 
је ишло и пр во зва нич но под сти ца но пре о бра ћа ње у ислам ста нов
ни штва по себ но осе тљи вих обла сти – углав ном ал бан ских пла ни на 
и окол не срп ске и грч ке те ри то ри је. Оп се жни по хо ди ко је су по
кре та ли ода ни ал бан ски гла ва ри и ве ли ка ши би ли су успе шни, али 
кон тра про дук тив ни. До ве ли су до по гор ша ња од но са из ме ђу му сли
ма на и хри шћа на, и уз то отво ри ли пут де лат но сти ма ау стриј ских 
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и ру ских аге на та на те ри то ри ја ма над ко ји ма Пор та ни је мо гла да 
на мет не сво ју власт.

Дру где је осман ска ре ак ци ја би ла ма ње су ро ва у на сто ја њу да 
по ве ћа моћ во де ћег грч ког еле мен та. Фа на ри о ти су мо гли да уве ре 
Пор ту ка ко ће сна га њи хо вог пра во слав ног ми ле та спре чи ти пре
вра те, као и да ће јој фа на ри от ске при вред не де лат но сти до не ти ве ћи 
по рез. По што су оти шли у Ау стри ју, пећ ки па три јарх и ње го ви епи
ско пи ис пр ва су за ме ње ни по у зда ним Гр ци ма, ма да су на по слет ку 
оба ау то ке фал на пра во слав на сре ди шта, Пећ и Охрид – и да ље но
ми нал но са мо стал на од Ца ри гра да – за јед но уки ну та.

По ли тич ке сна ге на Бал ка ну има ле су, све до ра та из 1787, не
знат ну са рад њу с Ау стри јом и Ру си јом, док је од го вор Пор те на све
при сут но опа да ње би ла ре фор ма. Осман ски ре фор ми стич ки др
жав ни ци бо ље су раз у ме ва ли ствар ност про ме на на Бал ка ну не го 
Ау стри јан ци и Ру си. Ме ђу тим, они ни су мо гли да се спо ра зу ме ју са 
но вим сна га ма по ни клим ме ђу њи хо вим бал кан ским хри шћан ским 
ста нов ни штвом у је ку рат них пу сто ше ња и усред сло ма сре ди шње 
вла сти над чи та вим обла сти ма.

У тур ском пе ри о ду на Бал кан су про др ле те ко ви не ра зних ци ви
ли за ци ја. Ви зан тиј ска ци ви ли за ци ја, ко ја је у осно ви по ста ла грч ка 
већ у вре ме осва ја ња, на ста вље на је пре ко грч ке пре вла сти у Цр
кви, и ка сни је оли че на у фа на ри от ском ути ца ју и тр го ви ни ко јом су 
пре о вла да ва ли Гр ци. Тур ске те ко ви не, про древ ши и пре осва ја ња, 
при сти гле за јед но са вој ском и др жав ном упра вом, за тим ра ши ре не 
пу тем исла ми за ци је, на по слет ку су по сред но рас пр ше не на се вер, 
прав ци ма срп ских се о ба. Истин ски за пад ни ути ца ји, су прот ста вље
ни оним сред њо е вроп ским, до шли су мо рем и има ли ду го трај ни јег 
од ра за са мо дуж за пад них оба ла по лу о стр ва. Ши ре ње Хаб збур га, 
ра то ви и тр го ви на до не ли су сред њо е вроп ске те ко ви не упо ре до са 
про све ће но шћу Јо зе фа II. Европ ски ути ца ји ко ји ће под стак ну ти 
да ле ко се жне про ме не по че ли су кра јем 18. ве ка бо ја жљи во да зра че 
из Фран цу ске, пре ко тр го ви не и ди пло ма ти је, па чак и у ин те лек ту
ал ном по гле ду, као су прот ност ад ми ни стра тив ној про све ће но сти. 
Та да је Фран цу ска ре во лу ци ја од вра ти ла па жњу Хаб збур га од Бал
ка на, док је на по лу о стр во до не ла ре во лу ци о нар не иде је по ве за не 
са пој мом „на ци је“. 

На пре ла зу ве ко ва Бал кан ско по лу о стр во је уто ну ло у без вла шће 
по што су моћ ни пу сто ло ви про ши ри ли лич ну власт са сво јих по се да 
на чи та ве обла сти. Ло кал ни упра ви те љи, ал бан ски и бо сан ски ве ли
ка ши, од мет ну ти ја ни чар ски ко ман дан ти и оста ли рат ни го спо да ри 
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ко ји су жи ве ли од зе мље од би ја ли су на ре ђе ња цар ске вла сти, ста
вља ју ћи се из ме ђу сул тан ске вла сти и ње них хри шћан ских по да ни
ка. У сво јим на ме ра ма про тив Пор те слу жи ли су се хри шћа ни ма, 
као што је и Пор та ко ри сти ла хри шћа не про тив њих. 

Про ме на ма су до при но си ли: уво ђе ње но вих по љо при вред них 
кул ту ра услед ра сту ће европ ске по тра жње, као и по ку ша ји ре фор ми
са ња цен трал не вла сти и вој ске у скла ду с европ ским узо ри ма. Окре
та ње га је њу по себ них по љо при вред них кул ту ра и сто ци за стра на 
тр жи шта, до че га је до шло у гра нич ним обла сти ма, по ре ме ти ло је 
си стем снаб де ва ња Цар ства, чи ји су ве ли ки гра до ви за ви си ли од бал
кан ске по љо при вре де. Ове те шко ће до дат но су уве ћа не ра то ви ма, 
гу бит ком бо га тог Па нон ског ба се на и пси хо ло шким уда ром ко ји су 
Цар ству на не ле по сле ди це по ра за у ра то ви ма са хри шћан ским си
ла ма. Сви ко ји су мо гли јед но став но су оти ма ли зе мљу. Пор та ви ше 
ни је мо гла да ра чу на на слу жбу и да жби не ја ни ча ра, осман ске ка сте 
ко ја је, у ме ри у ко јој се одр жа ла, из ма кла сва кој вла сти. 

Цр ква је слу жи ла као нај ве ћи ба шти ник и но си лац тра ди ци је, та
ко да осман ске вла сти ни ка да ни су ути ца ле на ве ро ва ња хри шћа на. 
На Бал ка ну је на ста ви ла да жи ви на род на књи жев ност, вер ска али 
не ис кљу чи во та ква, са на род ном тра ди ци јом при по ве да ња при ча 
из жи во та све ти те ља, му че ни ка, кра ље ва и ју на ка. Под ви зи ви зан
тиј ских рат ни ка и тра ге ди ја па да Ца ри гра да, ле ген де о срп ским кра
ље ви ма, све ти те љи ма и ви те зо ви ма и њи хо вој про па сти, очу ва ли су 
осе ћа ње одво је ног, пра во слав ног иден ти те та, као и осе ћа ње исто риј
ске по ве за но сти до тич них кул ту ра.

Ни су сви би ли пра во слав ни, чак и по ред то га што је пра во слав
них би ло сву да. Уну тар три ју ре ли ги ја – пра во слав не, ка то лич ке и 
исла ма – ве ра, ге о гра фи ја и исто ри ја ство ри ле су по је ди нач не иден
ти те те, ко ји су се и раз ли ко ва ли и под се ћа ли јед ни на дру ге. Ме ђу
соб не раз ли ке че сто су по ја ча ва не не до вољ ним при хо ди ма. Ка да је 
реч о ме ђу соб ним слич но сти ма, оне су чи ни ле кон гло ме рат по ве за
них кул ту ра, обе ле же них за јед нич ким исто риј ским ис ку стви ма, ко ја 
су на њих ути ца ла у раз ли чи тој ме ри. 

На Бал ка ну је по сто јао осман ски по ре дак све док Цар ство ни
је из гу би ло мо гућ ност сти ца ња бо гат ста ва по мо ћу нео гра ни че них 
вој них мо гућ но сти, ма да та кав по ре дак, иа ко је одва јао Бал кан од 
остат ка Евро пе, ни ка да ни је пред ста вљао гво зде ну за ве су. Цар ство 
ни је успе ло да ус по ста ви чвр сту упра ву над об ла шћу ко ја је би ла 
та ко отво ре на ка се ве ру и Сре до зе мљу. Ста нов ни штво по лу о стр ва, 
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углав ном од се че но од ка сни јег кул тур ног раз во ја Евро пе, ни је би ло 
ли ше но ра ни јег за јед нич ког кул тур ног на сле ђа. 

Осно ва за подизање бу на  налажена је у чињеници да су Тур ци 
би ли дру ге ве ре. Те ма о осло ба ђа њу Бал ка на од не вер ни ка по ста ла је 
за јед нич ка свим про тив ни ци ма осман ске вла сти још од осва ја ња. До 
1800. по вре ме не се љач ке бу не по ста ле су осе тљи ви је на про па ган ду, 
по што су чи та вим про вин ци ја ма за вла да ли но ви зе мљо по сед ни ци 
или рат ни го спо да ри од мет ну ти од за ко на, ко ји би, ка да би оте ли 
зе мљу, на ме та ли но ве по ре зе и те ро ри са ли хри шћа не, ка ко се ља ке 
та ко и њи хо ве пр ва ке. У мно гим обла сти ма хри шћан ски се ља ци су
о чи ли су се са не ка да шњим вој ним кри лом осман ског по рет ка, ко је 
ви ше ни је спро во ди ло сул та но ве за ко не, већ се окре ну ло сти ца њу 
вла сти на ште ту се ља ка и сул та на. Хри шћа не, ко ји ни су успе ли да се 
уз диг ну у но вим по ре ме ћа ји ма, ла ко је мо гло за хва ти ти ре во лу ци
о нар но рас по ло же ње, али су се из да ним осе ћа ли и они чи ји је успех 
код но вих го спо да ра иза звао гнев.

Тра јан Сто ја но вић је ис та као зна чај ми ле на ри зма на Бал ка ну8, 
ко ји је свој вр ху нац до сти гао у дру гој по ло ви ни 18. ве ка. Ве ро ва
њи ма у до ла зак осло бо ди лач ког ме си је, у об лич ју не ког прет ка или 
сред њо ве ков ног ју на ка, при до да те су при род не по ја ве ту ма че не као 
зна ме ња осло бо ђе ња и об но ве до ко јих ће се до ћи ра то ви ма, епи
де ми ја ма и по бу на ма. Би ла су то оче ки ва ња по врат ка злат ног до ба 
– „рево лу ци ја“ ако упо тре би мо Сто ја но ви ћев из раз – исто вре ме на, 
ме ђу тим, и са Фран цу ском ре во лу ци јом и ње ним на сту па њем ши
ром Евро пе, ко ме ша њи ма ме ђу Ју жним Сло ве ни ма и Ру му ни ма у 
хаб збур шким обла сти ма и стреп ња ма од без вла шћа и но вих на си ља 
у осман ским зе мља ма. 

У ру мун ским кне же ви на ма, Ср би ји и ме ђу грч ким гра ђан ством 
ми ле на ри зам је бар по вр шно при мао про све ће ност. Упр кос бе за ко
њу, на сту пио је пре по род тр го ви не, по што је европ ска тр го ви на у 
екс пан зи ји под сти ца ла раст тр го вач ког и по мор ског сло ја, на ро чи то 
дуж хаб збур шке гра ни це и у при мор ским зе мља ма. Осман ско не
при ја тељ ство спре чи ло је да европ ски ин те ре си стек ну не по сред ну 
тр го вач ку пре власт, док је вој на ори јен та ци ја Осман ли ја од вра ти ла 
му сли ма не од ма сов ни јег ула ска у тр го ви ну. За то је тр го ви на по го
до ва ла хри шћан ским тр гов ци ма, на ро чи то Гр ци ма. 

8 Sto i a no vich, 168–170.
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Упра во су тр гов ци, ко ји су упра вља ли ве ћи ном тр го ви не с остат
ком Евро пе, чи ни ли је згро но вог бал кан ског све та осе тљи ви јег на 
за пад не ути ца је, пред ста вља ју ћи, та ко ђе, чак и за чет ке све тов не 
ин те ли ген ци је. За пад на ци ви ли за ци ја ни је ви ше до жи вља ва на као 
у осно ва ма раз ли чи та и одво је на од пра во сла вља, већ као пр вен
стве но све тов на и по зна та под но вим име ном – про све ти тељ ство. 
Све тов ња штво је пра во слав ним бал кан ским тр гов ци ма и ин те лек
ту ал ци ма пру жи ло при ли ку да се на ни воу сва ко днев ног жи во та 
по и сто ве те с Евро пом. 

Тр гов ци из ру мун ских кне же ви на и ју жне Угар ске, као што је то 
био слу чај у гра до ви ма ши ром Евро пе, би ли су глав ни но си о ци ова
квог бу ђе ња. У Евро пи су их по ди гле де лом за пад не по ли тич ке иде је 
и кла сич ни пре по род, по што су са мо свест до би ја ли или сти ца ли из 
ба шти не грч ког кла сич ног на сле ђа. Бал кан ски уче ни љу ди, ко ји су 
углав ном де ло ва ли у Хаб збур шкој мо нар хи ји, би ли су об у зе ти за
ни ма њем за кул тур но на сле ђе род них зе ма ља с обе стра не гра ни це 
па су по ну ди ли бо гат ство бал кан ског ми та и по е зи је оду ше вље ним 
европ ским пи сци ма ро ман ти чар ског раз до бља. Фи лан тро пи и за ви
сни ин те лек ту ал ци по че ли су да пот по ма жу кул тур ни жи вот сво јих 
по стој би на.

По чет ком 19. ве ка пе ри фе ри је су сту пи ле у раз до бље про ме на, 
слич но вре ме ну осман ског осва ја ња. Про све ће на и ро ман ти чар ска 
Евро па и хе лен ство по но во су се ме ђу соб но от кри ли, али је упра во 
срп ској по де ље но сти из ме ђу на пред не и сна жне Ау стриј ске мо нар
хи је и за о ста ле и сла бе Осман ске ца ре ви не би ло су ђе но да за поч не 
про цес оса мо ста ље ња. До дир из ме ђу но вих иде ја на про сто ри ма 
се вер но од Ду на ва и зло ста ње у ком су се на ла зи ли до оча ја до ве
де ни се ља ци на се ље ни у обла сти ма ју жно од те ре ке, на по слет ку су 
за па ли ли пла мен ре во лу ци је.


