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РЕЧ ПРЕ СВЕГА
I ош одмах с почетка нашег рада намера нам је 
била да објавимо о Балкану н Балкаицнма једно 
популарннје издаље, намељено шнрим слојевнма 
читалачке публике.

Мнсао да је Балкан, поред свих својих разно- 
ликости, једна историско-судбинска целипа, и да 
љегови народи, ради сопственог одржаља и радн 
испуљеља своје улоге у свету, морају и данас и 
кроз сву будућност нНи заједиички, та мисао мора • 
да буде добро упозната а ио том и завољена од самих 
балканских народа, у првом реду од млађих и нај- 
млађих, омладинских покољеља. Међутим, нре но 
би се изишло пред јавност са јсдним таквпм изда- 
љем, мислнли смо да јс корисно сачекати да се ирст- 
ходио испуне нзвесни предуслови.

Пре свсга сама ова мпсао о судбинској повс- 
заиости Балкана н балканских народа морала јс 
нзнНи из најужсг круга и бити иостављепа', у сре- 
днште шире нажљс. Одавно јс било л>уди који су 
ову мнсао и још како исповедали и њоме се заио- 
сили, бнло нх је не само у крнлу балканских народа 
него н у другнм, ванбалканским срсдинама. Али
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Балканска мисао прс 1933

до најноБијих времена та мисао нијс хватала дубљсг 
корена нити је могла да нађе поуздашгјег оправда- 
1ва и образложси»а. Свакако друга времена, друге 
прилшсе и још теже неприлике биле су запрека за 
то. Тако је некад ова мнсао, балканска мпсао, била 
сан п остајала прпвлачиост само за ннз усамљепика.

Кад смо мп пре псколико година отпочели рад 
па пспптивању п проповедању ове мпсли, прилнке 
су биле у многоме друкчнје него ранпје. Време и 
развој свих догађаја у том времепу били су пашп 
најбољи помагачп и савезннци. Ншпта парочито се 
1шје рекло шггп утврдило, а за тим се пије ии ишло. 
Радило се о томе да се подвуку, попово утврде и са 
разних гледишта осветле и докажу мпоге старе 
мисли и истине о балканској вредиости п стварно- 
сти, п о значају и случају Балкана у свету. Радило 
се о томе да се балканском, а у исто време и ван- 
балкаиском свсту, покаже и докаже да Балкан нпје 
нн у културном пи у умстнпчком животу спротпња 
каквим су га обично у прошлости приказивали. 
Треба упознатп Балкапца са свим вредностима ње- 
гова живота у прошлости и садашњости, обавсститп 
га о његовим богатствпма и могуИностима, изнети 
и пзложпти му безбројна сведочанства, изражеиа у 
свим областпма духовиог и материјалног живота, о 
нераздвојним везама које спајају п упућују балкан- 
ске иароде једне на другс 
1шх прилика, то се нијс дало успешно сироводпти. 
У рђавим приликама сва та пастојања и све то рсчи 
осталс би без одјека.

Међутим, догодише се велпке стварп п као да 
наједном настушгше сасвим друге прплике. Годипа

БСЗ ПОГОД1П1Х н повољ-V
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Балкап сс мирн и споразумсва

3933 претставља зпачајну прекретпицу па Балкан- 
ском Полуострву. Вптешкн Крал> Александар I Ује- 
дпнитељ .узима шшцијативу одлучног и далекови- 
дног пиоиира међубалканског мира и међубалканске 
слоге. Исторпскп сусрети са бугарским Краљем Бо- 
рисом и претседнпком Републпке Турске, Камалом 
Ататурком, а по том пут у Грчку и доцпијс цсо пиз 
крупних догађаја буде п освежавају балканску ми- 
сао. Светска јавност забележила је ове зиаменпте 
трснутке међу најзиачајније догађаје после свет- 
ског рата.

Балкан постаје убрзо стецпште п жаршпте жи- 
вих разговора и преговора државничких у цпљу 
обезбеђеша мира на Балкану п слоге п сарадње 
балканскпх народа. И целокупна мпрољубпва Евро- 
па п сав остали свет радују се овим појавама. Мпсао 
слоге, споразума и сарадње балканских парода прп- 
хватају п спроводе у дело државипци п дппломати 
балканских земаља. Наилазе бројпе манпфестацијс 
и дела у овом правцу. Народи па Балкапу брзо 
почнњу да се зблпжују н упозпавају међусобпо.
Долази до остварења Балканског Пакта и Споразу- 
ма, а по том и до пакта о вечном прпјатељству пз- 
међу Бугарске и Југославије. Врше се сталпо уза- 
јамне носсте државншса, дипломата, политичара, 
штампе, ннтелигеицпје, народа. Са балканском 
мншљу срођује се н ннтелнгепција балкаиских на- 
рода, штампа н јавно мишљење. На зближењу бал- 
капских народа чшш се за ове трн четирц годпне 
вшне него за нсколико дсценнја раннјс. Еалканска 
мисао ннјс вншс сан и утопија поједипаца па Бал-

'^АаСНЛ 8ИЕПИОТЕК/ 
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Европа свс вишс уважујс Балкан

кану него тежња и идеал ширих образованих сло- 
јева народних.

У исто време и упорсдо, балканска мпсао осваја 
све више и све успешније и на страни, у свим ван- 
балканским земљама, у првом реду у Европи. Та 
мисао постаје драга и значајна многнма и ван Бал- 
кана, а разумљива је чак и оннма који су, и после 
рата светског, помншљали на духовно и полнтнчко 
нодвајање и разбијање балкаиских народа. И тамо 
штамна почиње да друкчије суди и обавештава. 
Балкан у тој штампи ннје внше „буре барута” н 
„варница вечних немира” него врело мира и земља 
трудољубивих народа који теже да се лривредно и 
просветно подпжу и да достигну оно што су досад 
моралн да пропусте. Са површине нестају постепено 
оии некад добро познати европски „познаваоцн Бал- 
1сана” који су, за рачун завојевачких политика, иа 
„иаучан начин”, опадали и омаловажавали Балкан- 
це, са циљем да докажу и оправдају да они иису 
способни за свој самостални живот него да су им 
потребни тутори завојевачи са стране! На њихова 
места, у свим свропскнм земљама, појављују се 
пстински иаучнпци и другн културни радници који 
са разних стаповишта и у свим областима научно- 
културног рада откривају и излажу балканску вред- 
иост и стварност у прошлости и у садашњости. Нај- 
бољи духови у Европи уједињују се са најбољим 
духовима са Балкана и упоредо са државницима и 
дипломатима утиру све поуздаиијн и јаснпјн иут 
идеалу балканске зајсднице.

У оваквим нриликама наш први и главни за- 
датак је био да створимо и оргализујемо могуНности

ј:
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Оснивање Балканског Инстнтута

да балканска згасао стиче одговарајуће органе око 
којих ће се моћи да окупи што шира и јача научно- 
културиа духовна заједница. II ту се имало успеха. 
Вишс стотпна иаучника, културних радшхка п кљи- 
жевшхка из балканских земаља, Евроне п Америкс 
окупнло се око издања Балкаиског Института. У 
тим издашима објављене су досад неколнке стотиие 
студија, расправа и чланака из свих области ду- 
ховне и материјалне културе балканских народа. 
II псторичари и археолози и географи п геополи- 
тичари и иравници и соцполози и филолози и испи- 
тивачи народног живота и обнчаја и књижевницн 
и уметници и привредни стручњаци, сви су дали 
своје прплоге. И свп скупа, као у једаи глас, утвр- 
ђују да је истинита балканска мисао, и да иостоји 
вредност Балкана.

На основу свега горњег оценнли смо да је до- 
шао тренутак кад се може изићи пред јавност са 
једном популарнијом књижпцом о Балкану и Бал- 
канцнма која ће читаоцима без већих школа пока- 
затц вредиости балканских земаља и балканског 
човека. Она је добрим делом извод из неколико сто- 
тина студија и чланака, научно образложеннх и 
доказнма поткрепљеним, намењеннх ужем кругу 
школованнјих чнтаоца наших и иностраних. Она је 
само сређеиа од стране неколицине,*) алп се њена 
главна мисао провлачн у излагањима неколико сто- 
тина сарадннка Балканског Пнстнтута ...

Јужнн Словенн су Балканци већ нма педесет 
покољсња. Па нпак по иеком од нас не нрија кад

•) У срс!нтан»у учсстиоиали су: П. Скок (Загрсо), М Бу- 
димир, Г. Круљ, Р. Парсжапин н С. Спаиа?1сии!1 ^согрлд).
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Нека Балканци познају Балкап

пас зову Балканцима. Није им мило 1сац им отаџбгау 
растављају од Европе и кад је убрајају у Балтсан 
п у Блинси Исток. То је све стога што имеиа Бал- 
кан и Балканци иемају добар звјлс ни пријатан 
одјек у друштву оппх људн којп се воле звати 
Европљапима. Такво потцељпвање Балкана п такво 
омаловажавање и презирање Балканаца пе јавља се 
толико код пешколованог нашег света колшсо код 
поједпнаца васпитаних у разшм предрасудама. 
Школованн одметници од своје рођеие груде не знају 
да је управо Балкан прави извор опште просвеће- 
ности. Ради тога, можда, неће бити згорега да и 
школовани људи прочитају ову књпжицу.

БАЛКАНСКИ ИНСТИТУТ

.
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Вериге света

прс открића новог света, Америке п Аустралије, 
'л>уди су познавали само три копна (коптинента), 
и то Европу, Азију и Африку. Сва та три стара 
копна међусобно је везнвало Балканско Полуострво. 
До у најповије геолошко доба, Балкан је био спојен 
са Азијом копненим мостом, од кога су остала на 
морској поврпшии бројна већа и маља острва, која 
кроз тисућлећа Балкан држе у непосрсдној вези 
са Азијом, са тим највећим, најмногољудпијим и 
за историју човечанства најважнијим континентом. 
Са афричким копном Балкан је везиван краћим мор- 
ским путевима преко важпог Средоземног Мора у 
чији опсег, као пека врста залива, спадају балкан- 
ска мора Јадранско, Јонско и Егејско. На северној 
страни, Балканско Полуострво је широкхш појасом 
спојсно и срасло са Европом. На овој граници на- 
лазе се велихсе отворене долшхе и пловне реке тако 
да су пролази лаки и удобни.

Овај јединствени географсхш положај Балкан- 
ског Полуострва упапред му је одредио особито 
зпачајну и судбоносну улогу у историјн света. Тај 
је положај учинио да балканска земља постане не 
само веза, него н раскрсница и главни пут нзмеђу
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Балкан копча старог света

три стара контипснта, измсђу Истока и Запада, Сс- 
вера и Југа. Одатле чиљенпца да нп у једном делу 
света ннје било толико зпаменптих, а често и пре- 
судннх сукоба раса и плсмена, вера и цивилиза- 
ција, толико жарпшта и ударних покрета, толшсо 
мешавнна и превирања.

Путоппсци средњега века којп су пролазпли 
Балкапом могли су да тачно уоче једпнствену 
важност Балкана и значај његовог положаја. Стога 
су га опи и назвали „ланцем или копчом целог 
евета,, (са1епа гаипсП). Улога ове копче између 
Истока и Запада сваком је мање или више позиата 
п може се лако опазпти њепа вредност. Мање се 
зна о Балкану као везп измсђу Севера и Југа. Ме- 
ђутим, још у старо доба илирски, а после и грчки 
колоиисти прелазе са балканских обала у северну 
Африку и у Мисир (Египат), а грчке приче говоре 
о доласку неког мисирског крал>а на Пслопопез п 
балканскп југ. Римљани су тек после освајања бал- 
канске Грчке могли да крену у источнп део Средо- 
земпог Мора и да ударају пајпре па Азпју, иа затим 
на Мисир. Одавно је пзрачунато да пут нреко Бео- 
града, моравском и вардарском долнном на Солуп, 
претставља најкраћу везу и за Багдад п за Египат 
и одавио се знало да онај, ко држп капије Царп- 
града, држи у рукама кључеве света.

I

I

I
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преко Балкана ударалн су и наваљивали па сре- 
доземне напредне и богате градове сви северпи 
Европљани ц евразискп сточарп. То су била најпре 
ипдосвропска и монголско-туранска плел1ена као 
Илнри, Тра*пиш, Грци, Келти, Германи, Хуни, Ава- 
ри, Словепи п Турци. Јужпобалканско прнморје са 
врло старим цивилизацијама прпвлачило је све по- 
меиуте народе због богатства својих градова. Исти 
ти јужнобалкански прпморски градови прпвлачили 
су доцнпје у средњем веку крсташе из западпе Ев- 
ропе, којп су, користећи се хрпшћапском идеоло- 
гијом п одушевљељем побожног народа, освајали у 
првом реду балканске земље и градове, што су бпли 
иод влашћу христољубпвих владара у Византији.

У новпје доба Балкан је требао да послужи као 
најкраНп и најногодннјн пут мпогпм освајачима из 
средње и западне Европе, који су, унме шпредва про- 
свећености, хтели да пређу преко овог судбоиосног 
прага даље иа југоисток или на ссвсроисток. Преко 
овог нстог прага хтели су турс1Ш сточарп и војници 
да пређу са истока на богати хришћански запад. 
Овај поновни налет нсламских народа на западну 
Европу био је, у ствари, изазван победом крсташа
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Аустрија п „болссник )»а Босфору*

пад другпм Римом, како се звао Царнград. Раннји 
напад исламских народа на занадну Евролу нзведен 
је иреко Пиринејског Полуострва.

У најновије доба, кад су се ночели будити бал- 
канскис народп а отоманска сила оладатн, настала 
је нова велпка утакмнца и борба око тога ко ће 
завладати Балхсанским Полуострвом н свим оним 
значајнлм преимућствима које оно може да обезбе- 
ди сваком ко балканску земљу држп под својом 
влашћу. Та је борба трајала кроз цео деветнаести
век п у двадесетом веку све до светског рата.

Кроз цело ово време говорило се од стране ве- 
ликих сила, које су се такмичплс око овог важног 
дела земље л раскршћа светског, да треба сменити 
и замсшхти „болесиог човека на Босфору”, и то то- 
боже у интересу просвећености и напретка хришћан- 
ских народа који ово тло настаљују. „Болесног чо- 
века на Босфору” претставл»ала је отомаиска царе- 
влна. Иа позорници се најпре јавл>а Хабзбуршка 
монархија, а по том царска Русија. Мало доцније 
појављују се и друге велике силе, а уочи самог 
светског рата — отприлике десетину годииа пре ље- 
гова почетка — о Балканско Полуострво отимају 
се све веће европске државе. Неке од њих непо- 
средно ај друге опет посредио мешају се у љегову 
судбину.

? ;

Са стране тих великих сила потпирују се разни 
нереди и стварају се сплетке; подвајају се и зава- 
ђају међусобно балкапски народи па због тога до- 
лази међу хвима и до крвавих ратова и обрачуна. 
Овим тим мерама и целим тим радом са стране кочи 
се политички, лривредни, соцпјалли и културни на-
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ЗавоЈевачи завађају Балканце

предак балканских народа. На ходу ка свом само- 
сталном и самосвојном животу они се зауставллју, 
и од времена до времена скрећу на кобне странпу- 
тице које се доцније тешко свете.

Сва су сретства у покрету само да би се осује- 
тнло продубљпваље свести код балканскпх народа 
о љпховој судбппској повезаности, о безусловној 
нужностн љнховс слоге (солидарностп) и заједнице. 
Главпа ашсао водиља ове акције са стране сводила 
се углавпом на три речи: Завади па владај. 
А кад завладаш Балкапом, онда ћеш лако згазпти 
љегове пароде у буђењу, и онда ћеш лако прегазпти 
љегове стазе и друмове пгго најлакше и најсигур- 
пијо воде у нове, даље и далеке зсмље силних бо- 
гатстава и безграничних могућпости.

„РамОЈЕ ЦЖШ1"
(ЛЕСНОПАЦ



-

Балкан, Европа н светски рат

велнким европским сплама је било јасио да ће 
онај којн буде савладао Балканско Полуострво и 
завладао балканском земљом, да ће тај осигурати 
себп надмоћ на Средоземљу, а то знагш превласт 
над сва трн стара континепта. Свака од тих сила 
тежила је преко и помоћу Балканског Полуострва 
или да очува нешто нгго је ранпје задобила или да 
стекпе и захвати нове поседе, а бнло их је које су 
шпле и за једшш п за другпм.

Ту су разлозп оној великој узбуђености, ошш 
безбројгаш међународним крнзама и дипломатским 
играма и питрпгама, опом беспрестаном позиваљу 
па „оштар мач п сув барут” као једине излазе пз 
свнх тих заплета.

Да је баш уочп светског рата ова утакмпца до- 
стпгла врхунац и да се паједпом, парочито од суране 
извеспих велпких сила, почело пагло губптн свако 
трезвенпје расуђпвање, бпло је повише узрока. Ме- 
ђу њима главнп су ови:

Целокупан развој свропске нолитпке и нривре- 
де, заснован на друштвеном порстку деветнасстог 
и двадесетог века, створио је у европским велпкпм 
државама такво стање да те државе ппсу могле

,

I

;
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Рат јс бно нсизбежаи

впше жпвети саме од себе, ни од св^јпх дотадањих 
тржишта. На једпој странп пагомплаше се огромна 
блага, а на другој, далеко многољудпијој страни, 
запретила је опасност бескућништва и глади. Ве- 
лпкн технички изуми стављенп су претежно у 
службу себпчности и богаћења појединаца и 
малобројних друштвепих редова. У производњи 
дошло је до збрке. Производило се и сувпше много 
оног што се није могло да потропш, а на другој 
страпп недостајало је опет могућпости да се набави 
оно што је била насунша нотреба за мплионе људи. 
Великп градови, са моћним нпдустрпјским среди- 
штима препуним фабрика, тражилп су одушке из 
загушљивости сваке врсте коју је постепепо стварао 
један немогућ поредак. Завојевачи су, са групом 
индустрпскнх великаша п њпхових најамника, дру- 
штвених наметнпка (паразита), са пггампом и јав- 
ним мишљењсм које, у ствари, није имало пикакве 
дубље везе са широким слојевима народа, позивали 
да сс предузму нови походи, макар и оружанп, у 
циљу стицања пових поседа, нових земаља п све- 
това. Производи су се морали продаватп, а нове 
сировиие јевтипо набављати. Мапшна која се за- 
хуктала није хтела да остапе гладна п празпе утробе. 
Скоро потпуно бпло је пестало владавнне духа, а 
новац је постао мерило свих вредностн. Ссбпчпост, 
похлена, грамзљивост, деповерење п страх владали 
су водећим политичким духовима. Рат је бпо ненз- 
бежан, на прагу.

У оваквом стању ствари, Балкап је морао да 
постане најпрпмамљпвија и пајосетљивија тачка за 
све завојеваче са страпе. За саме балканске пароде
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Балканци бржи од Европљана

мало јо ко од њих имао разумсвања, а интересн свпх 
њих скупа сукобљавали су се на Балканском По- 
луострву п њсговпм богатствима, путевима и про- 
лазима.

Други крупап разлог узбуђености и журби за- 
војевача претставл>ао је сам развој догађаја на Бал- 
канском Полуострву уочн светског рата. Послс дуге 
подвојепости н заваде, после толнких међусобнпх 
јаловпх сукоба и обрачупа, наједпом се уједшшше 
хришћански балкански пароди п уђоше самн у од- 
лучну борбу за ослобођење пспод отомапске царе- 
вине. Оно што су тобоже хтеле а нису могле да из- 
веду велике силе са стране за преко стотииу годнна 
— ослобођење балкапских ХрпшПана од „болесника 
па Босфору” — то изведоше у два три налета, у року 
од два три мессца, балканскп сељаци и брђани.

Сад се наједиом показује наличје акције оних 
завојевача са стране, који су, у име „европске про- 
свећености” и „хршпћанског посланства” („мисио- 
нарства”) показивали кроз два три столећа најжив- 
љи интерео за Балкан п тобоже за његово народе. 
Још за време саме борбе, ове се завојевачке силе 
уплићу у чисто унутрашље стварн самих балканских 
иарода и у тренутку кад се разбијена отоманска ца- 
ревина повлачи са хрпшћанског Балкана, оне на 
ђаволскп пачин изазивају један тежак и опасан 
братоубилачки рат. Ствари се сад показују у правој 
светлости. Друге силе са стране такође то јасно 
уочавају. Услед тога утакмица око Балкана п њо- 
гових путева постаје још ужурбанпја. И тако мора 
да дође до велшсог рата н сукоба, и тако на Бал- 
кану спие опа „варница” која тај рат изазива. Али

20



Завојевачима спада маска

сам Балкан ннти је у себн крно те „варницс” питн 
ју је он са стране убацио на своју земљу. Он је само 
још једном, и то пред завршним чнном свог потпупог 
политичког, привредног н културног ослобођења 
норао да лостане жртва свога положаја н свнх оста- 
лих својнх велнких и ретких преимућстава. Ова 
крвава збнЈва показала је до очнгледностн свима и 
свакоме колнко је лажна бпла сва она полнтшса 
која је кроз дуги пиз годнна са стране вођена то- 
боже у интересу балканских народа и саме балкан- 
ске земље. У ствари све је то било извођено у ипте- 
ресу онпх снла које су биле бацнле око на Балкан- 
ско Полуострво н на оне драгоцене путове и поло- 
жаје које он отвара п обезбеђује. „Болесннка са 
Босфора”. требало је уклонити 
среће балканских хрпшћанскнх парода него радп 

и * своје себнчности.

не ради напретка н
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Богатства на земљи и поа земљом

БаЈисап 1шје само валсан као положај, као пут, 
пролаз и веза међу световнма. И сам по себп он прет- 
стпвљзј огромна богатства, највећим делом још не- 
пскоршпћена. Под земљом п па земљи оп крпје и 
чува пеисцрпна блага за стварање п унапрсђпвање 
људске материјалпе и духовне културе. То су такође 
бплп одлучујући разлози да су се ода њ отпмалл 
освајачп п са Истока п са Запада, са свпх страна 
света.

На Балканском Полуострву налазе се у обиљу 
свн онн Ч1ПШОЦИ прпвредпог жпвота који омогућују 
благостање и процват, а у всзп с тпме п највећп 
могући степен људске просвећеностп.

Балканске земље — у ове ми увек рачунамо 
Арбанију, Бугарску, Грчку, Југославпју, Румунлју 
и Турску — су изразпто пољопривредпе, како по 
броју становпиштва које се пздржава од пољопри- 
вреде тако и по важпости пародног дохотка, којп од 
ове привредпе гране произлази.

Повољан гсографски положај, разполнкост кли- 
мс и терена, плодно земљпште, огромпе шумс п 
папгњаци, богатство у рудама и водама, природпо 
лаки речпи и поморски саобраћај, пружају балкаи-
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Балканско тло пуно сваког блага

ским становнпцима све могућности за напредап жл- 
вот и мираи развитак,

Пољолривреда, као најважпнја грана прнвреде 
балканског становпиштва пружа знатпе колнчине 
свих производа од којпх су најглавнпје: житарице. 
Балкапска пшеница долази у ред пајбољпх светскпх 
врста пшеннце. Псто тако и кукуруз. После пшенице 
и кукуруза долазе у мањпм размерама јечам н раж.

Благодарећи своме положају и пајразноврснијшх 
климатскпм и земљшпнпм условима, Балканско По- 
луострво пма и изванредпо богату флору и обилује 
медшцшским и ароматским биљсм. Гајехве ппду- 
стријског биља једна је од врло важшгх грапа прп- 
вредпс производље. Балканскн дуван н оппјум по 
врсиоГш су најбољи на свету. После тога долазп 
воћарство и випоградарство.

Сточарство палази најпогодпије тло у свпм бал- 
канским земљама. Пепрегледни балканскп пашљаци 
служе за псхрану огромнпх крда разпе стоке па се 
може успепшо развитн п прерада сточних производа.

Поједшш делови Балкана прекрнвепн су не- 
лрсгледшш шумама.

Рудна богатства балканскпх земаља била су 
позната и искоршпћавана још у најстарпјпм време- 
ппма. У новпја времена открпвају се сталпо у свпм 
крајевнма Балкапа новп руднпцп.

Сплне и бројне воденс снаге стварају услове 
за развој пајразноврсппјих нлдустрпја. Реке па Бал- 
кану су пупе брзака п слапова 1сао што је ретко 
другде случај. Реке су богате и разповрсном рибом, 
а пма н доста веГшх п маљпх језера на којима се 
такође врши знатап рпболов.
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Балкан колсвка бродарства

Пољопривреда, сточарство, шумарство п рудар- 
ство пружају балканском становништву толике ко- 
личипе производа које пе само да задовољавају до- 
маће потребе, него преостају знатни вншкови за 
извоз.

Ј-

Разведеношћу својих обала, Балканско Полу- 
острво надмашује сва остала полуострва на Југу. 
Све балканске земље располалсу морском обалом. 
Та околпост прулса гох могућност јевтииог п лаког 
међусобног саобраћаја. Познато је да се Балкан 
сматра као колевка пајстаријег бродарства. С друге 
стране пзградња сувоземних путева, погоднпх же- 
лезннчкнх мрежа није тешка ни компликована.

24



Балканске граннце

ма да је Балкап на географској картн део Европе, 
ппак оп није само то. Балкап јС непгго шшзо пего 
европски југоисток. Он је, као пгго је већ речепо, 
светска копча. Ова копча има већу одговорност и 
тежу дужност пего Европа. Балкап није само хрпш- 
ћански као остала Европа. Балкап је стварно огапте- 
житије раса и народа, вера и сталежа, везапих у 
исто време и па истом месту једном судбпном, јачом 
од црквенпх веза и друштвених предрасуда. Огога 
је Балкан непгго самосвојно у кругу старпх копти- 
непата: ни Европа пи Азпја. Има пх напме који 
Балкап сматрају „Блпжпм Истоком” или Азпјом и 
зову га тако. Овакви назпвп најбол>е доказују да 
Балкан нпјс нп свропски псток пп азпјски запад, 
пего да јо самосвојио земл»шпте са посебппм обе- 
лежјем п са посебним задатком. Овај ноложај Бал- 
кана одређује п судбнну балкапских народа. Они 
тако постају посреднпцп п раткшци, бранптељп за- 
пада пред истоком, заштптиицп севера пред југом, 
чуварп балкапског прага пред западњацима п глав- 
шх носредппцп између свежег и спровог севера м 
топлог и рапо процвалог и прецвалог југа.

25



5 Западне грапнцс Балкана

Граппце Балкана према југу п истоку јаспо су 
обележене морима, која су деловп средоземне кот- 
лппе. Нсјаспс су оне према западу п северу. Напо- 
леон је, кажу, рекао да Исток почпље већ у Бечу. 
Данас опет пзвеснп пашп школљацп, нерасполо- 
жепп према Балкаиу н Балкашџша, мисле да је 
Балкап и љегов свст тек псточло од реке Дрппе, 
пако је Аустрија својом западп>ачком просвеће- 
пошћу даривала п пекадаљп Сапџак! Некп пашн за- 
паднлци, којп мнсле да па јужнословепском зем- 
љппггу жпве „два света”, на великој су муци, кад 
хоће да повуку границу нзмеђу балканског пстока 
и европског запада. Они сматрају по неком чудном 
историском праву п Црногорце п босанске, херцего- 
вачке и санџачке Муслпмане припадницима хрват- 
ског народа, на према томе „западљацима” и пе- 
балканцнма. А са друге страпе не знају пгга ће са 
оппм православпгох Србима Балканцпма, који су, 
захваљујући Турцпма, стпгли као ускоцп и скоци 
све до извора и горљег тока реке Саве. Стручљаци 
што се баве земљом п људпма мисле опет да Бал- 
кап доппрс на запад од прнлике до Истре п Гор- 
ског Котара п Сиска, а на ссвер до Саве и Дупава. 
Онл опет стручљацп којп се баве пародном музи- 
ком иашли су да балкапска песма, која је у стварп 
смеса класпчног, средоземиог, нсточљачког п сло- 
венског, сежо на запад до Сиска. Балканска ку- 
хиња, која није за потцељнваље и која код нашнх 
„западн>ака” наилазп на све веће разумеваље, сти- 
гла је већ са својом главном садржином до оие гра- 
шгце коју јој је одредио великп францускл војско- 
вођа. Наши мађарски суссдп, који већ прско тпсућу
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Северне границс Балкаиа

годпна чувају стражу па вратпма католичке Европе, 
почпњу да се све више обраћају и према свом ју- 
гоистоку. Тамо пх упућују пе само њпхова рашхја 
доњодупавска насеља п туранске везе него п уби- 
тачна усамљсност и опасна слулсба јачем туђину. 
Румупи се, како то показује њпхова богата књи- 
жевпост, све впше и јаче загревају за Балкан п 
балканску самосвојност, без обзнра на политнчке 
всзе и савезе. Балкан им је стара постојбина, где 
су оставпли своје влашке и цпицарске саплсмешшс. 
Са Балкана су попелп и даље примали преко тур- 
ских господара п њпхових фанариотскпх памесни- 
ка впзантпску и турску просвећепост. Средњове- 
ковпа српска држава са својом прилпчно самосвој- 
ном просветом средоземног п византппског порекла, 
а пешто п дубровачка трговпиа, појачале су у ве- 
лпкој мери везе Румуна са Балканом. Стога се без 
тих веза не може посматратп нн разуметп румунска 
прошлост нп садашњост. Јасно је, дакле, да бал- 
капска просвећсност, која у овом пптању одлучује, 
на северу и па западу прелазн балкаиску географ- 
ску област. Тако је бпло п рапије пре појаве Ту- 
рака и њнховог продиран>а према западу и гор- 
њем Подунављу. Ово продпрање довело је до ства- 
рања хабзбуршкс дрлсавс, која се у својој борбп 
против Османлија и нехришћаиског Балкана слу- 
лсила балканским Словснима, затим Мађарпма и Ио- 
ллцима, а најмање Нсмцпма. Балкан је тада неко 
времс допирао готово до зпдова царског Беча, којн 
је н после повлаченл Османллја, за поједине Бал* 
канце, свс до дапа данашњега остао главпи учитељ 
лшвота п просвећепости!
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Балканско-анадолски поЈас

ОставЈБајућп 31ађаршха на вољу да се вожу за 
западну Европу нлн за Балкан, у Балкапце спадају 
Арбанасн, Грцп, Јужни Словени (Бугари, Словен- 
ци, Србп н Хрватн), Румунп и Турци, у колико се 
не одлуче за анадолско-месопотамско здрулсивање 
које је на помолу. Алп п у том случају бнће улога 
Балкана као светске копче само пропшрепа и поја- 
чана. Балканско-ападолскн појас старијп је п од 
пслама н од Ромеја (Внзантпнаца), од Рпмллпа н 
Грка. Он је такорећи космичког и преисторпског 
датума.

Ф
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Д.нас сс готово чешЈје говорд о расама него о 
народима. Ваљада је назпв народ за љубитеље тако 
званпх чистпх раса педовољан да обележп и иска- 
же сву стварну снагу и замшнљепу чистоту неког 
парода. Зна се ипак сасвим поуздано да се појмови 
раса и парод у огромној већинп случајева ие поду- 
дарају. Народи су историске творевине повезане за- 
једпичким простором, заједничком судбином, за- 
једнпчкпм обичајима и заједничким језиком. Расе 
су, напротив, обележене заједничким телесним, а 
мање душевннм особинама. Прп том састав крви, 
боја коже, косе и очију као и грађа телесна играју 
исто тако важну улогу као и облик лубање и лица. 
Стручњаци разликују разне научно удешене расне 
претставнике: једпи су впсоки са издуженим по- 
тиљком, дуголики и светле косе, коже и очију, а 
другн ситни п танки, са издуженим илп отсечешш 
потпљком, тамне косе, коже и очију итд.

Има, даље, људи високих, једрих или танковп- 
јастпх, са ситипм лицем п отсеченим потиљком, 
тамне косе и коже. То су динарци, који захватају 
читаву област између Алпи и плаппна у нсточном 
Аладолу. Они се обично познају по кукастом носу,
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Динарци, средоземци и ссверљацн

којн није никаква јсврејска баштнна, а још мање 
монопол. Такав нос нмају не само Јермепи п ста- 
повници Сирпје, него и трећнна баварског станов- 
шшггва. Динарац је, према томе, као и њсгов раснн 
сроднпк у Алпнма и на анадолском Тауру, лзразпт 
горштак. Како је планннско становншнтво по пра- 
вилу старије у некој области, дннарца морамо сма- 
трати најстаријнм Балканцем. Балканске планнне 
су права утока и растока динарског човека, који је 
ту на свом земљишту од незапамћенпх времена. 
Поред н»ега по балканским обалама жнви ситни сре- 
доземац са издуженим потнљком. Ова се два чо- 
века разликују п по песмп и по духовном ннтересу. 
Динарска се песма чује у Лицп и Херцеговини, 
Црној Гори и Арбаипјц као н по високим плани- 
иама средљег Балкана. То је тешка, јсднолична и 
озбиљна песма. Средоземац пева слатко, лако и 
умпљато. Он је рођенп певач и глумац. Дпнарац 
вшие воли пауку, а средоземац се одушевљава умет- 
ношћу, глумом.

Оснм дннараца и средоземаца има на Балкану 
крушшх н плавих севсрњака са дупш лицем и из- 
дуженом лубањом и здепастих источњака, мрких, 
са округлим лпцем и округлом главом. Али то ни 
из далека нису сви облици балканског човека. Је- 
дан швајцарски стручнлк за те ствари (Е. Питар) 
пашао је у самој Добруџи више од једне дузине 
разних расшгх мустара. Томе се пе смемо нимало 
чудити кад знамо да јс Балкаи свстска копча и мост 
који веже сва три стара континента. Ма да се нс да 
овде говорити о расној чистоти, ппак јс јасно да је 
од тих многобројних врста људн једпни динарац,

■»
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Словени посвајају Балкан

којн захвата балкански труп и његову планннску 
хрптењачу, онај човек који је највншс н најдуже 
иа свом земљшнту. Балкан је стара постојбпна дп- 
нарског човека. Стога се може са миого разлога 
очекиватп да ће дпнарац на Балкану пграти врло 
важну, а можда и пресудну улогу.

Један амерички професор, стручњак за дру- 
штвену исторнју, ппшућп о Словешша, каже да се 
онн нстнчу над осталпм народшха тпме што пока- 
зују нарочпте способностп за насел>авање (колопн- 
зацију) туђег земљишта. Прво, они пе долазе на 
Балкан као ратнпцн п освајачп него као земљорад- 
ппцп и посвајачн (асшшлаторп); друго, онл не па- 
ваљују као осталн освајачп на туђу муку и гото- 
впну, него се као рођенп сељацп трудом вежу за 
пово земљпште које више пе напуштају; и треће, 
њнхово нассљавање тече врло споро п показује мно- 
го трајипје успехе пего нагла п освајачка насе- 
л>авања.

За Јужне Словене се каже обично да су се до- 
селилп на Балканско Полуострво за владе визан- 
типског цара Ираклија, који је владао у првој по- 
ловини VII века. Али мн већ цсо век раније пала- 
знмо у Јустшшјановој војсци впсоке официре са 
словенскпм именнма. Има, додуше, научника којп 
мпсле да су Словенп већ око 200 ио Хр. билп па 
доњем Дунаву. Свакако знамо поуздано да су под 
крај IV века жпвелп у Потпсју. Стога морамо оно 
досељење за време цара Праклија сматрати послед- 
њом јачом словеиском струјом. Из тога пзлазп да 
су се Словепи најмање кроз 300 годпна (од 350 до
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Словенм на Средозсмљу

650) налазплп у покрету од карпатскпх обронака 
прсма балканскпм плашшама п долппама.

Много словснско масе стпгле су у том кретаљу 
све до крајљег балкапског југа. То се впдн и данас 
по нмсппма места п река па Пелононезу, где нала- 
зпмо реку Агулипицу блпзу Олимпије, прозвапу по 
јегуљама. На Маратону блпзу Атине налазимо на- 
сеље Харватп као и на Охридском Језеру. Ово је 
важно стога што се Хрватп ппаче пе јавл>ају ни из- 
далека у толпком броју на средљем као на западном 
делу Балкана. У Царнграду је Љуба НенадовнН на- 
ншао п на Хрват-башу, који је заступао пред тур- 
скпм властима црпогорске радншсе и досељенике. 
Западно од Солупа спомнље се као најстарнја срп- 
аса државица Србица, где су Турци још у XV веку 
затекли Словене. Вардарски Словепи у солунском 
залеђу сазнали су за богатп град Солун од Цин- 
цара, романизованих (порнмљеннх) балкапских 
старинаца. Под крај VI века Словени заједно са 
Аварпма ударају на Солун и Цариград, алп без 
успеха. Јадрански Словени већ почетком VII века 
прелазе Јадранско Море и ударају на неке градове 
у Јужној Италијп.

Као ратници јављају се балкански Словени го- 
тово увек у друштву песловенскпх народа. Стога је 
разушкиво пгго византнски писци, иначе непрпја- 
тел»скн расположени према словенским досељени- 
цима, истичу љпхову гостољубивост, мирољубивост 
и љубав за музику. Алп разуме се да је и међу сло- 
вепским досел^еиицима бнло и ратпика. То поред 
осталог показују и личпа имепа сложепа са в о ј- и 
бор- (Далибор, Војсслав, Всевлад, итд.).

32



/-Словени држс балкански труп

Српска п хрватсхса племена паселшие средњп^и 
западни део Балкапског Полуострва, поплавившп 
стару Илирију, п допреше до Далматппског Прп- 
иорја. На ссвероистоку, пзмеђу Дупава п Балкапа, 
сместише се Бугари. Ускоро па делој површипи 
нсточлог Римског царства, у Македопијп, Тесалпјп 
д средњој Грчкој н до Пелопонеза, основаше се 
словепске пасеобшхе, „склавшшје”. У просе*шо кра- 
ћем времепу словенска племена осннвају и своје 
државе, имају своје крал>еве п цареве, своју управу 
и војску. У неколшсо махова тада се словенске др- 
лсаве такмпче с Впзантпјом за превласт на Балкану.

Око петнаест векова, дакле, Словени су на- 
стањепп на Балканском Полуострву. Ппједап се 
народ нпје пза њих могао да држи на овом тврдом 
н тешком тлу велгасих светскпх сукоба п судбоно- 
сгагх историјских збпвања. Балкански Словени до- 
жпвелп су једап део античког (старог) Балкана, 
прожпвели су цео отоманскп Балкан, успепшо са- 
владаше све утпцаје п тешке мене псторије, сро- 
дгапс се п срастоше са балканском земљом, опло- 
дшпе је душом и крвљу својом. Као да су п гсограф- 
скп п космпчки законп па Балкану годпли словен- 
ској прпродп. Други пародп су се овде послс краИег 
плп дужег времена претапалп, крхалп и полако нс- 
стајалн, или су бежалп са Балкана као впхором 
разпесепп, пе оставл>ају1ш иза себе пишта друго 
сем пустоши п рушсвппа и пе прнмшшш ншпта од 
балкапске земље ни од балкапскпх дожпвљаја. По- 
ред осталог, поред урођепе жплавости п услова који 
су пријали словепској душп па балкапској земљп, 
без сваке сумње одржању Словспа на Балкану до-
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Валканскн Словснн држе сс ссла

принсла јс у многомс и та чиљсница што су бал- 
канскн Словепи у огромном свом броју ссљатаи 
парод. Друга племсна п другс расе бсху само рат- 
ници пли трговци и иомади, а бпло пх јс п којп су 
Балканом прохујалп само као пљачкашке хорде. 
Словснскп земљорадгаш брзо је срастао са балкан- 
ском земљом, почео је да је обрађује, стварао је 
себи дом, породицу и задругу. Тиме је балканска 
земл>а постала нераздвојан део његовог матсријал- 
ног и духовног живота и кроз ту је земљу он дао 
свој поглед па живот и свст. Страни и спољни ути- 
цаји, без сваке сумње морали су да остављају тра- 
га на његовом животу. Ти су утпцаји нскад и дуже 
трајалп, а понскад су билп и од тежих последица. 
Велико је питање, па пример, да лп би средњове- 
ковне словенске државе на Балкану опако пронале 
да владајуНп слојеви инсу били и сувпше нали под 
најразноврспнје рђаве утпцаје Византиског царства 
у опадању п пред пропашћу.

У веНини својој мирнн земљораднпцн, балкан- 
ски Словенп нсмају много интереса за богате гра- 
дове по средоземшш обалама, којп су иначе па 
пљачку мамили све остале пролазнс досељенике. 
Они се дуго врсмена држс својххх жупа н тск доц- 
пије улазе постепепо у романске градове па Ја- 
драну. Правих всНих градова словенског порскла у 
упутрашњостп Балкана бнло јс и доцпијс сразмерио 
мало. Како су, међутпм, градови нужшх за ствара- 
ње веНнх заједппца, а Словсип их пемају, они су се 
у јужнпм деловима Балкана пужпо после нсколико 
векова стопили са Грцхша. То пестајање словсн- 
ства убрзано је доласком Осмаплпја, јср су се иод

ј
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Племенска нмсна балканских Словена

њиховом влашћу много боље снашли грчки трговци 
и занатлије него словенскн себри и сељаци. Од бал- 
канских сељака Словена ушле су у балканске је- 
знке, поред многих земљорадничких израза, и речи 
као с е б а р, з а к о н, к а з н а ц (порескп чиновнпк), 
вражда (крвна освета), војвода, итд. Међу- 
тим готово све речи којпма се означујс нека власт 
као крал>, цар, ћесар, кнез, бан, стопан, жупан не- 
словенског су порекла. По томе некп погрешно зак- 
ључују да су Словени дуго бплн под туђинском 
влашћу, најпре германском, па хунском п авар- 
ском. Неки стручњаци тврде да су и племенска 
имена као Срби, Хрватп п Бугари страног порекла. 
Арбанаси п Циицари зову Србе обпчно према оп- 
штем имену Словени, а Румунн и Бугарнну хсажу 
Србул (одатлс презнме Србуљ). Страин путнпци 
средњег века зову цели балкански труп напросто 
Словенијом. Српско име иалазпмо п у Анадолу (ме- 
сто Сервохорнон), а бугарско име стигло је на за- 
пад преко Јадрана све до у Француску п то захваљу- 
јући богумилтга, којн су у ссверпој Италнји и у 
јужној Фрапцуској у XIII веку нашлп доста при- 
сталица.

У западносвронскпм језнцпма имена Хрват и 
Словешш добила су п друга значења. Како су хр- 
ватски војиици, који су као плаћснпцн ратовалп по 
западној Европн носнлн овратшжс, овај део нош- 
ње назван је по њпма (фраиц. сгауаИе). То није 
нимало неиријатно, ноготово 1сад сс сетимо да иаш 
сељак јоркширске свињс зове Енглезима. Али јс 
збиља непрпјатпо кад чујемо да цела западиа Ев- 
ропа зове роба истом речи као п Словенина (нтал.
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Погрешно тумачеше словенских имсна

б с ћ 1 а V о, франц. е в с 1 а V е, пем. 8 к 1 а V е). Хо се 
тумачн тпме што су балгашски Словенн по сродо- 
земским приморскпм трговима продавани као ро- 
бови. Истииа је да су са Балкана многе особе хва- 
тане и одвођене 1010 робље у туђину. Међу тим Бал- 
капцима бпло је без сумље и Словена. Али било је 
на Балкану п других народа међу којима су тр- 
говци робљем вршилп свој срамни посао. Реч 
в с 1 а V н в „Словешш — роб” употребљава се на 
ромсјско-романском Јадрану у првом реду за опе 
балканеке Словепе чпје су пме Византпнци изгова- 
рали в е г V1 што у латпнском значи „робовн”, Та- 
кав византискп изговор српског имсна и љегова по- 
грешна замена са латинском речп з е г V и в „роб” 
дала је повода јадранскпм трговцпма да српско пме 
схвате као латински превод ширег и познатијег сло- 
венског пмепа. Да је заиста постојало такво погреш- 
но схватаље нмепа „Срби” показује тумачеље тог 
имена које даје византиски цар Константин Порфи- 
рогеннт. Истоветност српског имена са лат. в е г V и в 
за впзантиско ухо п истоветпост Срба са Словешша 
крива је за ту непрпјатну замену.

Да балкански Словенн нису били ропске душе 
види се најбоље по љпховом држаљу према цркве- 
ним поглаварима у Риму и Цариграду. ЖелеИи да 
хртнКанско еванђеље и службу божју чују на свом 
народном језику н да п у црквеном погледу буду 
самосвојни хрншИани, они су се на неколико ве- 
кова нре западних Бвропљана почели борпти про- 
тив туђннског језика у цркви и против туђинског 
свештенства. Тако се може ре!ш да балкански Сло- 
вени, пако верни хршпШпт, први у Бврони пзгра-
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Вук открива прави Балкан

ђују народну самосвојност (пацпонализам), бсз 
којс сс нс може замнслити папредпа просвеИеност 
словенског земљорадничког иарода.

Али борба Гргура Нипског и победа Савс Не- 
маниНа, који се бори не само за самосталност српске 
црЈОЈе него и бугарске која је бпла пзгубпла своју 
самосталност, била би оставила само пролазан 
успех, да се на иовом Балкапу поред Вожда Кара- 
ђорђа не јавља још један рсволуцпопар. То је сс- 
Јвачкп снн пз Нодршва — Вук КараџнН. Овај ван- 
редап трудбеник и храбар мислплац нзвсо јо про- 
свеНспост балканскпх Словена из мрачппх мана- 
стпрских ћелија и реткпх црквица на простране по- 
љапс и на впсоке плагагае, да је чује и ужива цсо 
парод. Ово огромно дело, којим Балкан, исто као 
победом Саве НеманиНа, пскаче напред далеко 
пспред осталих народа, има парочпту важност за 
цели Балкап. Вук не мнслп само на бугарску браћу, 
пего његов широкп поглед и његов сталпо радин 
дух обухвата и арбанску и румунску народну књн- 
жевност. Он је стога 1010 и Карађорђе доиста правп 
п потпуни Балканац. Вукова је заслуга што су про- 
свеНенп Бвропљапи сазнали за нови Балкан, чија 
је пссма својом простом лепотом и својом душевном 
оссћајношИу проглашена достојном да уђе у свет- 
ску књпжевност. Ти безпмени народпп несници, који 
су задуисили п БаЈпсан и Европу, пстипскн су пзраз 
балканскс душе п балканске вредности. Те песнике 
ппсу ни достпгјш, а камо лп надмапшлп онп од 
пмсна што дођоше после њпх.

Ево нгга каже о Вуку н његовом дслу лрви на- 
учип балкаполог, Ф. МпклопшН:
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„Он побуни пншс нсго нтко други../

„Вук разпп барјак дутпсвпога напретка и угла- 
дп нову стазу којом ће наш народ стпгпути просвет- 
ннјих парода; п као другп Мојспје, оп отвори на- 
роду нашему у лссдној пустиљи незнапства бнстро 
врело жпвота народнога. Он пороии снагу својпм 
тсчајем половицс вијека, п нспрестаној равној рад- 
љи на корпст, славу н дику рода свога. Он засегпу 
сретпом руком у дубљпну народнога лсивота, те пз- 
несе на впдпк, на дивно чудо нзображепога свпјета, 
све само сухо злато п камсљс драго, што је дух на- 
роднп и у несвјестици својој као нехотицс дшшо 
створпо п оставно као градиво сретнијих руку, срет- 
нијих кољепа. Он разабра и припесе то граднво, 
којим бп се могао поноситп сваки народ на овоме 
свијету, за узвшпеље сјајпога храма просвјете на- 
ше. Оп пололсн веН свјесном руком чврсте темеље 
храму тому п улсеже у љему свјетлу лучу знапствена 
рада, на радост п дику читава Словенства, на ко- 
рист свјсга учепа свјета, а омладина настави ве- 
селом руком дјело славпо. Он побуни пехотпце више 
него итко другп поное пароднн у Словснству Јуж- 
ном.

}

0
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Кроз народну кљпжевност, коју је Вјж об- 
јавпо Балкану и Евроии, сазпајемо 1саква је душа 
балканског Словешша п како јс словенскп земљо- 
радник успео да освоји и посвоји ово теппсо земљи- 
ште, пзложено свшг встровхша п олујама. Та на- 
родна песма казује да има просвећености и без тсх- 
Ш1кс хладне п вештачке и то стога што је техника 
духа и душе, коју сазнајемо пз народпих песама, 
пајтежа п најсавршснија технпка. Одрлсаље балкан- 
скпх Словена не би се могло задгаслити без песника
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50 поколсња балкаискнх Словена

народних и без јунака опеваиих у тим пссмама. Та 
историја пема датума нити их може имати, јер њепи 
јунаци нспрестано делују, пако нм се не зна за 
пмена. Стога ће новн Балкан као и старп иматн са 
чим да изађс пред лице божје н пред лице света. 
Балканска земл*а јс увек добра и дарежљива нрема 
оиима који је воле. А пико је досад није толико во- 
лео као словснски земљорадник, јер његову љубав 
према балканској њивп и плашпш нису могли да 
унпште јаки и многобројнн испрнјатељн. Словснин 
је па Балкану већ 50 поколења п ту ће остатп.
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Бапвшта п@сза

нсма сузхњо да сво што је речено за балканског 
човека вредп и за балканску жепу. Ииак јс потребно 
да се љепа врсдност и улога у балканској прошло- 
стп посебпо нстакнс.

Всћ па старом Балкану играла је балканска 
жена вндну улогу у целокупном јавном животу. То 
долази у првом реду одатле пгго је најстарији, 
прединдоевропскн Балкап, познавао само матријар- 
хат, то јест такав облнк друпггвепог уређења у ко- 
ме се и породнчни и јавнн жнвот управља према 
женн, као главном чиниоцу. Власт над породицом 
и право на наследство бнлн су у женскнм рукама. 
Трагови таквог уређења сачували су се п доцннје 
код јадранских Илнра, на Крнту и у прнморскнм 
областима Анадола. Доласком индоевронских досе- 
љеплка, Илира, Трачапа и Грка, који су познавалп 
само патријархат 1010 главни облик друштвепог 
уређења по мушкој лози, створена је сарадља из- 
међу старинаца н доссл.ецика н у том погледу.

Одмах, у УИ веку пре Христа, налазнмо песни- 
киљу Сафо, чијим се дслнма дивио нс само Платон 
псго и византпски црквепи хшсци. И после ље са- 
рађујс балкапска жепа са балканскпм мушкарцем
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Балканка равна Балкаицу

у пауци, кљижевпости н у јавном ;кивоту. И ако 
је хришћанство знатпо потисиуло жену из јавпог 
лспвота, ипак н у срсдљевековпом Бал1«1ну па ви- 
зантпскохм двору палазимо сналснс п знамеиите лсе- 
пе које учествују у кљижевнолг и политпчком лсп- 
воту. Давно пре тога имали су Ршивапи дугу борбу 
са Илирима којима је управљала краљица Теута. 
Доцније се у истом крају на дипарском кршу исти- 
цала лсепа као трајан помагач мушкарчсв у свнм 
љеговим прегнућшха.

Женске народпе песме показују јасно сво бо- 
гаство ц сав полет женске душе на Балкапу. Али 
тек у јупачкпм песмама до пуног израза долазе 
величанствехш ликовн балканске жене, мајке и су- 
пруге, сестре п посестриме. Поред Косовке Девојко 
стојп узвишена личпост Мајке Југовића којој у 
грчкој средљевековној пссмн одговара послсднл 
царпца од Трапезунта. У борбама балканских наро- 
да за ослобођеље, од почетка деветнаестог века па 
до најиовије прошлостп жена ни у чему не уступа 
балкапском муппсарцу. Шта внше она се у многим 
случајевима нстнче као истрајнпји чувар балкан- 
ског огљпшта. Све оу то особсиости балканског чо- 
века које пису посталс и настале од јуче. Већ су 
персијски краљевн женплп своје доглавнике по 
Ападолу балканскпм женама пз Пајошхје на Вар- 
дару. Према томс слава балканскв лсене, ако нпје, 
можда, ц сгарпја поуздаио шзјс млађа од славе бал- 
канеког муннсарца.

У народиој уметпости, у ручпом раду, открпла 
јс балхсанска лсена сву раскош свог унутарљег жп- 
вота, духовиог п душевпог. У овој уметностн не-
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Балканка чува стари Балкан

лнсвхена балкапска жена ствара савршспа дела која 
носе па себи све одликс праве класпчне лепоте, пот- 
пупп склад делова и целине, као и- њпхову равпо- 
мерност. За јединство балканске просвеИености од 
зпачаја је нстоветност овс пародпе уметности по 
свим балкапскпл1 зсмллма. Ту се запажа савршеио 
подударање поједпппх облшса, боја п украса. II 
уколшхо има страшхх утицаја у овој зкепској умет- 
ностп, да је тако назовемо, свп су они прерађеин 
и претопљени самосвојшхм балканским духом. То 
је псти случај као п са средњевековном архптекту- 
ром контппеиталног Балкана. Једпом рсчи, балкан- 
ска жеиа остала је веран чувар старог и најстаријег 
Балкапа. Ово се види, пзмеђу осталога, п по чудпим 
обичајпма који се врше о Духовпма у пограничној 
области пзмеђу Бугарске, Југославије и Румуније. 
Младе жене и девојке, звапе „падалпце”, падају у 
занос (екстазу) као старе трачке „бакханткиње”. 
II другп обпчаји народни које врше жене по целом 
Балкану као „русалке”, „краљице”, „додоле”, „прпо- 
руше” потнчу из давнпх времена и налазе се мање 
више код свих балкаиских парода.

Балканац је кроз векове одлазио у туђину као 
печалбар, морнар и војник, а Балкапка је остајала 
на дому да чува родну груду и потомство, народну 
уметиост и народпо предан>с.
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Б рој градског стаповипштва код свпх балкапс1шх 
народа јо веома малп, са изузетком у Грчкој гдс 
су прпрода тла п положај земље допрпнелп да се 
подиже впше градова п да ојача градско стапов- 
ипштво. Број градова са преко сто хшвада станов- 
ника па Балкапу пзиосн само 13 (у шест балкап- 
скнх држава има око шездесет милпопа душа).

За бал1:апске народе п балканску будућност од 
велпке је важностн чнљеплца што јс досадашљи 
број градског становшпптва према сеоском бпо 
веома незпатап. Житељство градова је на Балкану 
врло пзмешано, особпто у појсдинпм крајевпма. Ту 
нема пи блпзу опе чистоте народнс каква се може 
наНи пзван градова на сеоскпм насељима п по пла- 
шшама. То и јесте разлог пгго су градском станов- 
шшггву, парочпто оном које впше поколеља жпви 
по градовпма, ослабиле везс .са народом, љеговпм 
обичајпма, предаљпма п душом.

За време османлпског господства, турскп велнкп 
поссдницп жпвелн су сабранп по градовима. Тада 
су градови углавпом прпвредно жпвели од пољо- 
прпвреднпх пропзвода које бп велнкп поссдипци 
сабпралп по селпма и доносплп у варош радп по-
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Ссло јс срж Балкаиа

трошње и продаје. Уз турске вслпке поседннке по 
градовима је зкивео и пзвестан број нетурских трго- 
вада којп су вшпкове сабраног пародпог труда п 
плода продавалп п за новац пабавл>алп велшсопо- 
седничкши породицама лухссузпе прсдмете из дало- 
кпх крајева.

Од важностп је п друга чнњеница да стаповпи- 
пггво већнх балканскпх градова има п велнк број 
ванбалканскпх дошл>ака, којп не могу имати ни- 
какве везе са балкапском земљом 1сакву шга рођенп 
Балканац. Стога је сасвим разузтл>1гоо што су ови 
градски дошл>ацп ваибалканског порекла често оме- 
талн прпбирање здравих балкапскпх снага. Страпп 
завојевачн и непрнјатељн Балхсана п Балканаца го- 
тово су увек тражили ослопца п подршке у првом 
реду код оваквих баЈпсапских скоројевпћа, служећи 
се њнма нарочпто за своју протпвбалкапску пропа- 
ганду.

Овако пзмешано а са дошљацима са стране до- 
пуњено, градско становнпштво на Балкану, у ве- 
ћинп балканскпх земаља није могло да дадне у 
оној мерп као село првс п зпачајне носпоце осло- 
бодилачких духовнпх п полптичкпх покрета. Већи- 
на знаменптпх балкапскпх песнпка, мнслпоца, на- 
учника, војсковођа и државнпка потпчс са села које 
је у васкрсу балзсанскпх народа и у њпховом пре- 
породу играло прссудиу улогу. Село је одржало 
иародни језик и иародна предања, а да тога пије 
бпло, обзпром на вековно робован>е и географску 
встромстину на којој се налазнмо, ко зна пгга би 
данас бпло од Балкапаца.

I
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/Ссло всжс Балканце

Балканско село има особит зиачај за ствар сло- 
ге и заједнице балканских земал>а. Нстоветност жи- 
вотиих прилшча и ноложаја развпли су мање више 
код свих балканских сел>ака и истоветан духовни 
живот који со пајбоље изражава у многим народ- 
ним обичајима, празноверицама, веровањима, у на- 
родној песмн, народној уметности, игри, музици, 
ноннби, итд. Тако, иа пример, румунске народне 
песме, које опнсују и славе хајдуке скоро нпмало 
сс не разликују од песама које славе клефте код 
Грка, или хајдуке код Срба и Бугара. Ручни рад 
сељанке из Добруџе само се незнатно разлпкује од 
ручног рада сел>анке са Јадранског Пркшорја или 
оне са Косова, или оне из Херцег-Боспе, Бугарске, 
Арбашхје или Грчке.

Страни негативни утпцаји, и опи из Азије и 
ошх пз Европе, у многоме су најлакше брзо н ла- 
коумно приманп од стране градског становништва. 
Међутим, ти утицаји врло су незнатно, бар до нај- 
новнјег времена, залазпли и на балканска села. По 
селима балканских Словепа и данас су на дому 
гусле светиња, док нх многп градскп становнпци 
псмејавају и одбацују као непгго врло досадно и 
застарело. Град је па Балкану доста допрхшео по- 
литичкнм завадама и цепањпма народнога друштва, 
а то је он чнпио због васпитахва којс јс пршхио у 
старобалканској чаршији. По балканским градовн- 
ма има знатно вшне скоројсвића пего домаГшна ко- 
је сретамо но селима. Иа селу је развијешхја и со- 
цијална свсст као и осећање солпдарностп и за- 
јодпице како у злу тако п у добру. Све велпке 
исторпске догађаје на Балкану, ссљахс је дубоко 
осетио и упно у своју душу.

45



40 векова 1авЕзаиске прошлостн
.1 а Балкану нема пирамида као у Мисиру, под 

којима је Наполеоп рекао својшх војницима да 40 
векова гледа на њнх. Али и поред тога Балкан је 
колевка евролске просвећепостп. Има додуше на- 
учпика који мпсле да средоземска и сва европска 
просвећеност водп своје порекло са Иберског Полу- 
острва и из Јужпе Француске. Међутам тс врло ста- 
ре и врло крупне цивплизацпје немају ни из да- 
лека опе важности за европску просвећеност као 
балкапско-анадолска, јер нису имале писмсности, а 
камоли књижевности. II старп Галп служили су 
се још прс доласка Цезарових легија грчкпм сло- 
впма. Исто су тако и северпогсрманске рунс дошле 
са југа посредством нлирских и струрских трговаца, 
који су своје азбуке удсснли према грчкој. Грчка 
азбука је оист донессна из Феникије, у коју су сс 
већ срсдином II тисућлећа прс Хр. доселили са Бал- 
капа илирски Пеласти или Филнстејци (одатле „фи- 
листрп”). Тако су Грцп сачували предање да идх је 
азбуку допео Кадмо, који је био у везама п са Илн- 
рима и са Феничаннма. Фепич1са азбука потисла јс 
пекс старпје п мањо подсснс азбуке, којпаш су сс
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Илнри отварају историју Балкана

стаиовш1ци старог Крита и суседнихслужили
области.

Плирскн Пеластп дошли су у Феникију са Кри- 
та, куда су прешли са Пелопонеза. Оно шта. мало 
знамо о илирском јсзику допушта нам да га сма- 
трамо сродним са словенским, грчкнм, арбанскпм, 
латинским, германским, лптванским, јерменским, 
прапским и пндиским. Сви поменути језици заједно 
са неким изумрлим сачпн>авају иидоевропску је- 
зичку заједницу, која се почела растуратп некако 
око 3000 пре Хр. Мисли се да је седнште ових Ипдо- 
европљана бнло пегде у оиом встрометпом простору 
између Јужне Русије и средњоазиских степа. Топло 
сунце Средоземпог Мора и богатп градови иа љего- 
вим обалама привлачили су простс пндоевропске 
досељепике, којп су до Подунавља стигли нелсако 
срсдппом Ш тисућлсћа, а одатле на јужне обале 
Балканског Полуострва око 2200 год. пре Хр.

Пајстарији индоевропски досељенпци на Бал- 
капу, који је пре тога био у рукама динараца и сре- 
доземаца, бплп су по свој прилпци Илпри. Од тога 
времена почпње најстарија псторпја Балкапа и се- 
верозападног Анадола, јер су динарачка пасеља по
упутрашњостп п средоземачка ио пршшрским кра- 
јсвпма за пас без псторије. Од 2200 год. пре Хр. на 
све до 1800 после Хр. трајс балкапска прошлост. 
Новп Балкан, којп почиње Вождовим устанком, још 
је увек у постајању и не ирхшада прошлости.

Ово 40 векова балканске ирошлости можемо 
разделптп у четирн велпка доба или тисућлећа.

Прво тисућлеће до 1200 пре Хр. испуњавају 
балкански старпнци динарске и средоземпс расе, са
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Грчко-македонско ујслн»>сљс Балкана

којшха ступају у зајсдппчкп жпвот досељсни илир- 
скп Индоевропљанп. Овп већ почетком П тису11лећа 
прелазе и у Ападол преко Дардапела, а доцније 
преко Крпта п Кипра у Палестпну п Феншшју. Око 
1200 почпље егејска сеоба парода са Балкана у Ана- 
дол, пзазвапа све јачим притиском пових нндоевроп- 
скпх досељешнса са севера. То су грчка племена, 
која држе свс обале Балкапског Полуострва у го- 
тово пеогранпченој властн до 200 год. пре Хр., када 
са Запада копнепнм путем пз Истре п водешш пу- 
тем прехсо Јадрапа п Јонског Мора продиру Рпм- 
л>анп.

Друго тпсућлеће од 1200 до 200 пре Хр. завр- 
шава победоносшш војпичкнм и културнпм похо- 
дом здруженпх Грка п македонс1сих сточара, под 
Александром Великпм, којп је био иа брзу руку 
окончао већ од свог оца започето ујсднњавање Бал- 
капа и Балканаца. На жалост ово унутарње уједп- 
њавање Балкана п Балканаца извођено је и сувише 
нагло. Зато нпје имало трајног успеха, ма да је 
испуњавало главин услов за уједшвавање Балкаиа. 
Тај услов гласн: Балкан може уједшшти п његову 
заједиицу одржатп само опа спла која је стварнн 
господар п копнепих и поморсшхх снага Балканског 
Полуострва. Филип Велики и његов сшг Алсксан- 
дар Великп (био јо малог раста), кога песнпк Гун- 
дулић зове Лесандром Србл>ашшом, билп су на брзу 
руку здружилп Балканцс, континенталне Максдонце 
са поморцима Грцима, али са прерано и погрсшно 
постављенлм циљем: освајање персискс светске др- 
жаве. Разуме се да нп стари Грци нису могли нзвр-
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Александар Вслнки

нпггп уједпљеље Балкапа, јер су билн готово искљу- 
члво поморски парод.

Римљанн, којп су у основи земљорадницн н сто- 
чари, дошлп су тек око 200 год. до неке поморске 
вахшости и одмах су кренулн на Балкан. У зајед- 
1шцн са грчким поморцпма и са легионарима, врбо- 
вашхм са контнненталног Балкана, успелн су да 
стпгну иа псток готово до оне линнје до којс су 
бпле дошло фаланге Алексапдра Велпког. Али ни 
Александрови гснерали грчке школе ни илпрски 
командантн рпмских легпопа нису, пзгледа, знали 
да је пе само Анадол иего и цела Европа само једно 
азпско полуострво. Грцн су уснели да се 30 векова 
одрже на ападолскпм обалама, са којпх су се не- 
давпо вратилн као Јелшш турског језика. Алексап- 
дар Велпкп, који је своје Македонце н Грке одвео 
и сувпше далеко у упутрашљост Азије (стигао је 
до у Индију и у Туркестан), довео јс балканског 
човека, макар и за кратко време, у непосредан до- 
дпр са правпм истоком, далекпм п пуннм чудних 
бајкп. Стога јс овај Балканац једина фпгура са 
светске позорппце, за коју зпа народно предаље у 
сва три стара контпнента. О Искепдеру се прпча у 
оазама жарко Африке п у далским планпнама сред- 
ље Азнје. О љему причају п европски средљове- 
ковпи ромаил, пако пије стпгао да изврпш свој већ 
лрипремљенн поход у западпу Европу. Захваљујући 
Александру н љеговим балканским овчарпма грчка 
драма стигла је до раскошнлх дворова богатпх ма- 
хараџа, а Ипдија је заједно са далекпм пстоком и 
повооснованпм градовпма по средљој Азпјп ступила 
у културио н прпвредпе везе са Европом.
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{Појава Римљаиа иа Балкану :

Источна богатства, која сабрашо но Азији 
Александрови војиицп, п слабост п неслога н»его- 
вих наследпнка доведоше гладпог и спромашног 
Рпмља1шпа на Балкан, којп сад поате победе по- 
стаје највећа спла. Његова власт јс захватала про- 
стор од Темзе до Еуфрата п од Дунава до инлских 
катаракта.

Подела иа источни п западнп део ове огромне 
наревине, која је потпуно пспуљавала поменути 
услов за балканско уједиљење, онемогућпла је тај 
старп план македонских крал>ева. Овој грешци са 
гледншта рпмске царевпне и балканског једпнства, 
коју су почннилн Балканци Дпоклецијан и Кон- 
стантин, изводећп у ствари сличну зампсао Јулпја 
Цезара о преношељу престонице са Тпбера на Дар- 
данеле, претходила је много круппија грешка рнм- 
окпх полнтичара: песпособност да дођу до пстпнске 
сарадље са Балканцпма.

Илирскн сточари дизали су устанке и онда, ка- 
да су преко 200 год. билп под рпмском влашћу и 
сзшрилп су се тек када су заселп на римскп престо. 
Тако је започела романизација западпог Балкапа и 
Подунавља. Јужни н источнп Балкан, којн је бпо 
грчки, стално је згаслио, и пре н после увођеља 
хрпшћанства, на устанак против римског госиодара 
којп је као скоројевић бпо мало п ретко господпн. 
Грци се иочеткозг последњег паганског века придру- 
жују анадолском краљу Митрадату у љеговој борби 
протпв Ргога, којп је сзгашљеио упиштавао грчку 
трговнну и љена главна средншта. Грчко образо- 
вано друштво нијс зшгло да поднесе падувеност не- 
образованпх и пљачкашки расположсних високпх
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Ромеји или Визаитинци

римскнх чнновиика. Ово непријатељство поробљеши: 
Балканаца према римским господарима иашло је 
свој најоштрији израз у Откровењу (Апокалипси) 
Јоваиа Богослова, који Антихриста означује бројем 
666. Овај број преведен са бројака на слова значи 
Латеинос, Латинип или Римљанин. Управа и војска 
у раној Византији бпла је скроз на римску уређе- 
на, али је постојао све већи јаз између старог и 
новог Рима. Дело Јована Богослова, писапо је од 
прнлике за владе цара Хадријана, кога су звали 
пријатељем Грка.

Треће тисућлеће нде од 200 пре Хр. до 800 по- 
сле Хр. и обухвата јелинпстичко-рпмску просвеће- 
ност као једну неостварену заједницу. Цар Ираклије 
је увидео нсодрживост те зајсднпце. После њега су 
се разишли п старешине двеју главних хрншћаи- 
ских цркава. Балкан покушава да живи самостал- 
ним ромејским животом, али га у том ометају све 
јаче иавале нсламских парода са истока п паган- 
ских Словена и Турака са севсра. Словене придобија 
хришћанством, које на Балкану као п па осталом 
истоку носи многа обелсжја иародне самосвојностн.

Западна Еврона са рпмскпм еппскопом п мле- 
тачком републиком иа челу наваљују па Балкан 
кроз цело последње, четврто, тпсућлеће од 800 до 
1800. Најнрс Франци и Маџари, затпм крсташи и 
Млечићи, којима се доцнпје од 1526 придружује 
Хабзбуршка монархпја као претставник немачке 
источпе крајине, наслсдника п посиоца иемачког 
продирања на Исток. Борба се водн са малпм пре- 
кпднма пеирестано и готово увек на штету Балкана
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Илирско-трачки Балкан

п Балкапаца, којп су гппулп п као заштитппци нсто- 
ка протпв запада и као чувари заиада против пстока.

Поменута четирп тпсућлеНа иоказују п па 
својнм среднпама крупнс догађаје. Око 1700 пре 
Хр. јавља сс па јужном Балгсаиу кон>, који пшого 
утпче па начпп ратоваља. Око 700 г. почиње грчка 
колопизацнја целог Средоземља сем Мисира, где се 
Грци јављају као плаћешгцп, и Фепикије. Око 300 
по Хр. хртпћапство стпчо државно прпзнање и 
осипва се „Копстаитпповац”, Цариград, као „Новп 
Рим”. Око 1300 иадиру Турци па Балкан најпре 
као плаћеници п по позиву, а затпм као правп осва- 
јачн. Оип стварају нсточљачкп урбашгзам и потп- 
скују балканске старипце према северу н западу. Ру- 
мушх прелазе у карпатску област, а словенскп што- 
кавцц потнскују чакавце и икавце. И Млсчпћи, а 
још впше Турцп, увлаче тек сада у балкапску пла- 
нипску средипу грчког трговца п свештешпса.

Ако погледамо који су народи играли главну 
улогу на Балкапу у помепутим тисућлећима, може- 
ио прво тпсућлеће од 2200 до 1200 пре Хр. зватп 
иллрско-трачкпм. Тада су најпре плирски па трачки 
Ипдоевропљанп пасељавалп Балкап п сарађпвалп 
са затеченим старинцима, дпнарцима п средоземцп- 
иа, стварајућп ону ванредну критску п мпкепску 
цпвплизацију. У том времену развијала се пајпре 
па Егејском, а затим па Јадрапском Мору, која наш 
парод зове Бело и Сиње, поморска вештипа. Ово по- 
морство су од илпрскпх Пеласта паучили Фенича- 
ни, који су се доцнпје појавилп на источиим оба- 
лама Средоземног Мора. Главип претставнпк тог 
балканско-ападолског поморства је довптљпвн Оди-
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Грчки поморци и максдоиска фалаига

ссј, који иосн илпрско воие. Илирско учествовањс 
у ствараљу средозедшог и европског поморства, за 
које су егејска и јадранс1са острва пружала пајбо- 
ље услове, дохшзују иноги поморски изрази илир- 
ског порекла.

Друго тисућлсИе од 1200 до 200 можемо звати 
грчко-македонским. ДосеЈвени Грци најпро уче и 
прсузимају од Илпра средоземаца поморску веиггп- 
иу и идући њиховим стопама оснпвају по свим оба- 
лама Средоземља своје бројне колоннје. Како Грци 
немају ннтересовања за коппено залеђе него само 
за приморске областн као прави Средоземци, ппсу 
у стању да пзврше уједпњење Балкана и Балка- 
наца. Нс може се рећи да нису ималп на располо- 
жељу довољно војника, кад их већ под крај УП века 
пре Хр. шаљу као плаћеипке у Мисир. И доцније 
се Балканци јављају као туђпнски плаћеници (кон- 
дотијери) кроз свих 25 векова. Та особпна доказује 
њихове ратиичке способности. У великој Даријевој 
војсцн и доцније код Персијанаца служе често као 
техничке трупе, ређе као обичнн војници (Ксено- 
фонтова Анабаза). Исто кондотпјсрско расположе- 
ње налазимо код Арбанаса и Југословена, који за 
туђи рачун ратују по свим свропским ратппгшма.

Уједињавање Балкана преко сампх Балканаца 
полазп за руком под крај овог тисућлећа Македон- 
цима, којн су као копнењацп (контпненталци) др- 
жали средшпте Балкана и истовремепо сарађивали 
са грчкнм поморскнм државама. Грко-македонска 
заједпица, која, па жалост, нлје трајала на Балкану 
1Ш пуна два века, испуњавала јс оба главиа услова 
за унутрашњу п самосвојну пнтеграцију Балкана п
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Два услова за уједнљсње Балкана

уједнљење Балканаца. То је пуиа сарадља копне- 
љака са балканског средишта и балканских помо- 
раца са љегове пернферије. А други не маље важан 
услов је тај да се средиште уједиљаваља налази у 
самом Балкану, а не на љеговој периферији илн чак 
ван љега. Оба ова два главна услова за уједшва- 
ваље Балкана не може испунити ниједан балкански 
народ сам од себе. Стога је пемогуће да поједшш 
Балканци самовољио врше балканску иптеграцију. 
Само су Македонцп под Филипом и Александром 
испуннлп оба услова за балканско уједиљаваље: 
створили су еарадљу са Грцпма и држали су у 
својим рукама главну осовину Балкана, моравско- 
вардарску лшшју. Пста оба услова, а нарочито дру- 
гп, испуњавао је Душан Силни, који је хтео да 
створи српско-грчкп или ромејско-словенски Бал- 
кан. Мада је и он, као и Македонци, радпо нагло и 
упрошћено, ипак је поуздано осећао да није могућ 
ни чисто словенскп ни чисто копнељачки Балкан. 
Поређеље Душана са Алексаидром има п других 
подударних црта.

Треће тнсућлеће од 200 прс Хр. до 800 после 
Хр. можемо звати јелинистичко-римским. Рим, ко- 
ристећи јслнпистичку просвећеност и здружујући је 
са романском државношћу вршн тако рећи спол>а 
(ексцентрично) уједпљаваље Балкапа и Балканаца. 
У првој половини овог тисућлећа, која је у правом 
емислу јелшшстичко-римска, док је она друга по- 
ловина од 300 до 800 после Хр. изразито романско- 
ромејска, налази се ван Балкана, на Анешшском 
Полуострву, место одакле се врши уједиљаваље 
Балкана, а у другом, романско-ромејском времену
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Царнград и Солун

Балкан је унраво преполовЈвен иа романски и ромеј- 
ски део.

Ова два дела раставља залшшљена црта од Ва- 
лонс према Софији преко Скопља па на добруџан- 
ско нриморје. Природпо је стога што Рим није мо- 
гао извршити уједиљеље Балкапа, иако је био нај- 
веНа и копиена и поморска сила оног времена.

У доба позног царства које неки још увек по- 
грсшио сматрају временом римског опадаља ан- 
тичкс просвећености, средоземачка просвећеност бп- 
ла је продрла дубоко у унутрашљост Балкапа, иа 
коме је тада било вишс позоришта, саобраћајнпх 
веза и другпх друштвених установа него данас. Али 
средиште тог ромапско-ромејског балканског живо- 
та било је ваи љега (Рим) или на љеговој перифе- 
рији (Цариград). Византиска престоница, која је на 
периферпјп Балкана и изразнто у рукама помораца 
и трговаца, држала је додуше у Солупу један крај 
моравско-вардарске осовине, али само ко има у ру- 
кама целу ову линију мол:е да номишља иа уједи- 
љаваље Балкапа.

I

I
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Солун је за балканске копнен»аке од исто тако 
велике важностн као и за љегове поморце. Оп је 
пмао велик утицај на средиште Балкана. Преко 
љега се врши утицај грчког Средоземља. Преко 
љега продире хришћаиство, а доцније прогнанп из 
Шпаније Јеврејп, у балканску унутрашљост. Порсд 
свега тога остајс неизмељива чињенпца да се Солун 
исто као Цариград, Дубровник и Млеци налазн на 
балканској периферијп. Стога је Цариград могао 
на Балкан да делујс у првом реду преко цркве. Али 
ствараљсм самосталних словенскпх цркава на сло-
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Снмсуи Велики и Душап Силни

веиском БалкаиЈ7, н то оружје ромејске шггеграције 
Балкана готово јс сасвпм постало пеуиотребљиво.

Овим крупишх делом задулшо је Сава НемањиЦ 
Србе и Бугаре за сва времепа. Јадранскнм Југосло- 
вехшма, који су исто похсушали г.шого раипјс (Гргур 
Ншхскп) то 1Ш до данас хгаје пошло за руком.

Прву половхшу четвртог тпсуНлећа од 800 до 
1300 можемо звати ромејско-словеиском, а другу 
до 1800 турско-млетачком.

У обе ове половхше похсушава се ујсдшвеље 
Балхсапа пз царпградског средишта, дакле са псри- 
фернје. Поред овога недостатка Внзаптннци хшају 
и другп; тај је што немају у рукама целе моравско- 
вардарске осовшхе. Турцп пак немају балкапсхшх 
помораца п 1сао пзразхгга коппењаци морају да деле 
власт пад Балканом са млетачхшм поморцпма п њп- 
ховшх плаћспнцнма. Разумливо је дакле хито плјс 
успела нп ромејска ни словспска нп турсх;а мухса 
око уједшвавања Балхсапа н Балхсанаца.

Сш1еон Велшш п Душап Силнн мислпли су 
као и многп други да је у Царпграду 1сула балкап- 
ске моћп н узалуд су покушавали да дођу до тог 
главпог за њпх цнл>а. Царнград, међутим, нпје сре- 
дхшхте балЈсансхсог земљпшта. Цариград је средпштс 
балкансхсо-анадолсксг земљшпта. Оп је у ствари 
главиа копча на балхсанско-ападолскнм всрпгама 
света.

■?
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Годпла 1800 отвара врата посог Балкапа. По- 
чихве се решавати тако звапо источно пптахвс, које 
је впше балканско него анадолско. Порсд Аустрије, 
која предводи Немце ка Псток, п Русије, хсоја тсжи 
да пзађе из црноморсхсог затвора, за Балкан п Бал-?; :?|
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Карађорђс отвара нови Балкан

*• Ј%
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заннмају Прусн, Французп, Енглсзн, Нта- •-** .‘‘Vканце се

лијанп. Јавља се тонолскп хсрој п објављујс прбст* 
пстшху „Балкаи Балканцгоха”, сара!)ују1ш одлхах и 
и сам са Црном Гором, са Грцпма и вланпсгох кпе-
зовпма. Иако јо п рапије било покушаја народног 
усташкЈ, у Бугарској н у Србији, и мада су разне 
мањс хајдучке чете подрлсавале искру слободс, ппак 
је 1Сарађорђе онај Балканац којп је уочпо могуИ- 
ност и нотребу новог самосвојног Балхсана, хсојп не 
сме служити туђш1С1СШ1 цпљевгоха. Појава Турскс 
у Подунављу и у Посавпнп, довела је до стваранл 
Хабзбурпнсе монархнје. Стога је сасвпм разумљнво 
што повлачеље Турске нз тпх области уклања раз- 
логе који су нагнали словснске, маџарске и немачке 
хришНане па ову хабзбуршку заједппцу. Одлазак 
Турске са европске позорннце з п а ч и с а м с о- 
бом н о д л а з а к Хабзбуршкз монархп- 
ј е чија мнспја на Балкапу губи свахсп псторискп 
смисао. Али по закону лености Аустрија но попу- 
шта него продужује против новог, у првом реду сло- 
венсхсог Балкана ону псту борбу коју је у гохе 
хрншћанства заједно са Млецима воднла протпв 
Османлија.

[

1

Новп Балкан значи за свронскн н светскн мир 
много впше него германско-романске зсмље хсао 
Белгнја и Швајцарсхса. БаЈнсаххсхса заједхшца је, без 
обзира на пзузетно важан лоложај Балкана, тво- 
ревнна условљена и одређена мнопгм чпнпоцпма. 
Она мора бити цпљ не само балхсанске, него и саме 
европске лолитнке, ахсо ова жсли мир својнм паро- 
дима. Балхсдн својом нримерном верском п друштве- 
пом трпељпвошћу н својгох заслугама за свропсхсу
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Европа и Балкан

просвећеност треба да буде предмет заједничке на- 
жље целе Европс, а не европско поприште убистве- 
не саможивости. Тек тада Ие Балкан моИи да испуни 
своју псториску мисију: д а с п а ј а и и з м и- 
рује Исток и Запад, Север и Југ. 
У прошлости као да Европа није то могла да уви- 
ди, па је употребљавала Балкан и Балканце само 
као средство за изазнвање немира, који би требали 
да нравдају љено мешање у чисто балканске ствари. 
Тако је Балкан захваљујуНи ванбалканским чи- 
ниоцима постао „буре барута” и сталпо немирно 
легло варвара које треба покорити и тек онда про- 
светпти! Да је Европа трошила у просветне и хума- 
не циљеве на Балкапу онај новац што га је дала за 
правл>ење нереда и нзазивање ратова, балкански 
народи би давно били на старом месту које су некад 
заузнмалп у Европи. То је прво место. Њега је и у 
погледу верске и друштвене трпељивости наследио 
и сачувао нови Балкан иоред свих искушења и на- 
пастп. То је добар знак за његову бољу будуИност.

?
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Како се Европа одужила Балкану I

и »ш. Бал1санаца који се стиде свог имена* Сма- 
трају се понилсеним и осећају се увређешс ако им 
се каже да су Балкаици. Неки сматрају то име ту- 
ђинским и наметнутим од турских освајача, Јсоје 
многи хришћагас сматрају непросвећеном масом. 
Истпна је да је Балкан турско име и да су Турци 
дошли на овај део света као војници н сточарп. Али 
турскн освајачи нису донели само име Балкан, него 
су као правоверни муслнмапи упознали балканске 
хришћане са исламском заштитом слабих н сиро- 
машних члаиова друштва и са разннм човекољуби- 
вим друштвеним установама. Стога нростп народ н 
каже за Османлију да је душеван и да је госпо- 
дараст, а не да је днвљак како то често мисле за- 
падљаци. То мишљељс треба и стога истакнути, што 
је и на западу било мало господара којп су били 
госнода и по срцу. Турци су дали Балканцима 
источљачку градску просвећеност са љенпм јавнпм 
устаповама, чувајући при том многе немуслиманскс 
обичаје и нравне устаиове домаћег порекла. Научи- 
ли су Балканце да је сусед пречи и блпжи од сваког 
рођака и створили тако све што је потребно за вер- 
ску и друштвеиу трпељивост. Стога се нс морамЈ
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Омаловажавањс Балкаиа

стодсти пмсиа балканског пита га треба замеши- 
вати са каквпм новшх ученим називом као „Југо- 
исток” или „Јулспоисточпа Европа”.

Ако је срамио п недостојно стидетп се својих 
телссних родитсља, онда је још небројено пута већа 
срамота ако сс неко стиди својих духовнпх родите- 
л>а. А Балканцп су духовпи родителш свих просве- 
Иених људи п свпх Европљана. Стари су Балканци 
садаппБИм Балхкницгча остг тога и телесни роди- 
тељи. Балканци, који су двапут впше но остали 
Европљанп обавезни да сазнају порекло саврсмо- 
пе просвећености, два пут већи чппе грех но остали 
када се стпде свог балкапског имена. Кад познају 
своје нретке п своју земљу, охш ће се, надајмо се, 
охрабрпти п усуднто да се зову Балкаици и да се 
тим попосе. Впдеће да се имају чим поносптп, а да 
се имају нсчег другог стидетн. Ни Балкан ппје са- 
вршенство.

Што сс Балканцп стиде свог имена н што неће 
да поштују своје духовпе родитеље, није то само 
њнхова лична грешка. Попшкавање Балкана и нот- 
цењпвање Башсапаца научилп су паши људи у шко- 
лн, која је, на нашу велику срамоту, још увек нре- 
трпана разиим предрасудама преузетам од западне 
Европе. Оснм школе подржава и западноевропско 
јавпо мишљење всћ подруг века оно неоправдапо 
и ненраведно мишљеље епглеског историка Гибона 
о словенским и турским варварима, који су, дошав- 
ши на Балкан, упронастили сјајио ромапско-ромеј- 
ско цадство. У том омаловажавању Балхсана п пот- 
цењивању Балгсапаца истичу се код пас парочпто 
ошз школгваци који су учили ппсоле у још увск
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Лажпа наука о варварском Балкану

помало жпвој хабзбуршкој царевинп, п који своје 
даЈвње образовање п обавештавањс црпу из повина 
пепријатељскп расположепих према Балкану. У тим 
повипама често се писало о „балкапнзацији” Евро- 
пе као иеком проиадању евронске нросвеИсиости. 
Тако се према Балкапу понаша калсад п једап 
дсо словснског јавног мншљсња у католичкој Евро- 
пи. Ннјс стога ппкакво чудо што су погрешну науку 
о тобожњсм варварском Балкапу попршшлп и по- 
једгаш пашп ипсолованп људи. Али та наука ппје 
од јучс п ппсу је смислили бранпоцн хабзбуршке 
царевипе.

Ову лажпу пауку о варварском Балкаиу п о 
неспособипм и мање вредшш Балканцпма први су 
нустили у свет римски освајачп Балкана. Самн ста- 
рп Грцп, на јвећн и најверпији претставпнци људске 
просвећеностп у старом веку, пмалп су о својпм су- 
седш1а на северпом Балкапу у главном повољно 
мпшљење. Недостиживи песхшк Илијаде хвалп вар- 
дарске Пајопце п одајс признаљо трачком оружју. 
Штавнше оп мисли да па севсрном Балкану око 
Дунава живи иарод, који својом побожношћу п пра- 
вичпошћу превазнлазп свс осталс пароде. У тој 
нстој областн по всрован>у старпх Гр1са жнве бла- 
жспн Хиперборејцп, хсод којих одлазп вечпо младп 
Аполоп на зимовање. Ту боравс н Гсте, који су својс 
всровахве о бесмртпости душе прехсо Орфејовпх след- 
бегапса саопштили грчким кшслноцшха 1сао Платопу 
п другима. А шта би бнло од хрпшћанства и од 
евронс1сс мислп н хрпшћапског морала да пнје бпло 
тих балкаиских Гета? Би ли божанскп Платоп без 
гетсхсњх п тратеих вернтса >1огао да пзградп својс
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Обс грчко-македоискс ризпицс

учеље о бесмртним и нспропадљивим идејама и о 
вечним н неулхрлЈШ идеалима просвеИеног човен- 
ства? Грци су само стога и могли да створе сјајнз 
и неиролазна дела што су поштовали вечну божан- 
ску нскру не само у јелииском него и у северно- 
балканском и анадолском човеку.

Ова трпељивост и разумевање туђег духа, та 
главна врлнна балканског човека, јавља се не само 
код највећег песника него и код оца историје Хе- 
родота. С тога је разумљиво што се мисао о сваком 
човеку као равноправном и равновредном другу 
јавља управо на Балкану у време Алексаидра Ве- 
лпког. Није то пука случајност што ту мнсао подр- 
жавају македонски краљеви, који су веИ у Перикло- 
во доба призивали из Атине велике мислиоце п 
песнике, ма да као Негрци нису могли присуство- 
вати народним свечаностима и утакмицама на Олим- 
пији. Македонски двор имао је две ризнице. Једна 
је бпла пуна злата и драгог камеља, а друга пуна 
кљпга. Кад су Рпмљани победили последљег маке- 
донског крал>а Персеја (169 пре Хр.), однели су те 
обе ризипце у Рпм. Злата је било толико да су сви 
римскп грађани све до цара Дуклијана (Диокле- 
цнјана) бпли ослобођени сваке порезе, дакле за 
време од близу 500 год. Рнмљанп се сада силно 
почну богатити и сва богатства овог света слегоше 
се у Риму. Сав Балкан, а нарочито грчки великн 
градови осиромашише. Многе области опустише. 
Балканска сиротиља, нарочито Грци, кренуше у Рим 
да зарадс кору хлеба. Римљаии су, са врло ретким 
изузетцима, са много презираља глсдали па те ви- 
соко образоване Грке, које су од реда звали „Грчи-
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Цицсрон и Вергнлијс грдс Балканцс

Гиша”. Овај исти израз, »§гаеси1иб«, означујс н код 
самог Цидероиа човека ситничава, брбљавог и не- 
поузданог беспосличара, који је у моралном погле- 
ду далско испод свог римског господара. Уз то треба 
знати да је исти Цицсрон, који је први после старог 
Катона у европску кљижевност пустио претставу 
о презреном Грку са Балкана, био једап од најобра- 
зованпјих л»уди свог времена, који је добро зиао 
сву беду дотадање римске просвете према грчкој и 
којп се иначе стално поноспо тиме што је, марљиво 
преводећи и преудешавајући грчке оригинале, ство- 
рио најпре латинску, а преко ње и европску књи- 
жевпу прозу. Нешто доцније после Цицероиа, бо- 
гатог скоројевиНа и необнчно таштог слабиНа, до- 
лазе Вергилије и Тацит. Овај последњи као патри- 
циј пореди грчке професоре са брбљавим служав- 
кама, а Вергилије, мукотрпни стваралац римског 
иародног епа, који је постао и остао обрасцем за сву 
западноевропску епику, коначно утврђује претставу 
о балканском Грку као вероломном и иепоузданом 
човеку без икакве моралие вредности. Ма да је овај 
исти Вергилије, псто као и Цицероп, учио и све 
своје знање сабрао код презираних Грка, ма да је 
његов еп чији је главпи јунак порсклом Бал- 
каиац (Епеја је Дарданац као и Копстантпн Вели- 
ки) у ствари несавршена копија Илијаде п Одпсеје, 
ипак је он за љубав Тројанаца, легендарнпх осни- 
вача Рнма, прогласно грчке хсроје подмуклпм и 
певерним кукавпцама.

Ова и оваква претстава о балканским Грцима, 
К0ЈУ °У створила два иајвсНа и најутицајнија рнм- 
ска књижевника, прозаик Цицсрон и пссник Вергп-
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*
Стари и ,Нови Рим"

.тје, остала јс пресудна за образовапп свет западне 
Евроне. Она се током векова још н даље развијала 
у све неновољнијем правцу. Осшшаље Цариграда 
као „Новог Рпма” п сјајшш напретком те ново нре- 
стошгце, Рпмљанип је свом старом презиру додао 
п пакоспу завист. Када су се завадпли п разпшли 
еппскопн у те две престонпце н тако се, норед ра- 
ппје полптпчке подвојеностн, створнла п црквена, 
пастала су узајамна сумњпчеља п оптуживаља, прн 
чему је Балкан, разуме се, много горе прошао.

Иако јје Цпцеронов претходшш у омаловажа- 
ваљу Грка, стари Катон, под старост мсрао да учи 
грчки, пако су се честнтп Балканцп као Полпбије 
п Плутарх озбиљно труднлн да се омогући споразум 
н узајазшо попгговаље између Грка и Римљана, до 
истппског зближеља пзмеђу ова два претставипка 
класпчпс просвећеностп нпје дошло. Пије дошло ни 
поред пастојаља „прпјатеља Грка” (фплхелепа) 
цара Хадрпјаиа, а да п не говорпмо о човекољупцу 
Марку Аурелпју и о толпкпм Бал1сапцнма којп су 
седели на римском прсстолу. Научивши од балкаи- 
скпх Клпра п Грка поморску вештппу и прсотевшн 
им трговЈгау средоземну п средљоевропску, Римља 
Ш1 су се све више развијали у правцу петрпељиво- 
сти и пс1сључивости. Проповедппци ошпте човечап- 
ске задружностп као Епшстст п Днон Хрпсостом 
моралп су се повућп пз Рпма и наставпти своју спа- 
сопоспу пауку на БаЈпсапу. Првп у Епиру, а други 
у Подунављу. Рпм је хтео да пма свс, и то сам, п 
власт над духовппм и иад матерпјалппм богатствп- 
ма. Балканском „Повом Рпму” трсбало је помоћу 
крсташких ратова одузети п нолитпчку п нрпвредну
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Супарништво католика и протестаната

моћ, будући да је духовну већ био преузео римски 
епископ. Крстаппш ратови као чнсто ндеолошкн 
хришћапски покретн довели су само до прошнрења 
власти млетачке господске републике, која је из 
појмлјИвих разлога своју трговачку политику зао- 
грнула плаштем хрншћанске љубави и просвеће- 
ности. Појава Османлија на БаЈнсану, које су као 
претставнике Ислама из Азије ставнлн у покрет 
против запада западноевропски крстапш, да доврше 
већ започето дело уништења презреног „Новог Ри- 
ма”, дала је досетљивим Млечићима разлога да пре- 
узму чувањс европске просвећености од варварског 
и презреног Балкана. Ма да су вепгги Млечићп стал- 
но нскорншћавалн за своје трговачке и политичке 
цшвеве псто толико крсташку идеологију колпко и 
грчке стратиоте, арбанске горштаке и ускоке пшз- 
иатпке, ипак су непрестано подржавали иа западу 
ипсао о својој миспји на варварском Балкану и 
у муслпманском Анадолу.

Ова просветна мпсија католичких Млечпћа 
снажно је потпомагана радом разних калуђерских 
редова. Када су немачки луторани, како нх наш 
народ зове, ради успешније борбе са Римом тра- 
жили веза са словепскпм и грчкнм хрпшћаннма на 
Балкану и у ту сврху развнли нарочиту пропаганду, 
управљапу из Тибингена, где се већ у XVI веку 
јавЈкају Југословени као професори ушгверзптета, 
потцељнвање Балкапа н омаловажаваље Балканаца 
бпло је знатпо попустпло. Протестантска Европа, 
да би сузбила већ стечепи углед римског епископа 
на Балкапу, почела је да озбиљпо пзучава грчку и 
впзантиску просвећеност, јер су те науке, и поред
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Просвстна миснја Млстака н Аусгријс

ромаиског препорода, биле заиемариване. Почело 
се одавати призиање грчком геипју и внзантпској 
просвећености. Али новостворени ред јсзупта, који 
су брзо преузелп сву наставу у католнчким земља- 
ма, поново је почео да ради у противбалканском 
духу. Тада је коначно утврђен појам Византипца као 
савршено печасиог, вероломпог и иепоузданог Бал- 
канца. Овај суд о балканскшх Грцпма, који нала- 
зпмо донекле већ код старог Еатона, и коме је адво- 
кат Цицерон и Всргилије, песник царског, доцније 
и католнчког Рима, дао најречитији пзраз, стално 
је подржавала јсзуптска школа, преносећи га и 
прошнрујући га на цели шизматпчки и муслшхан- 
ски Балкан. Када је хабзбуршка монархија, осно- 
вана почетком XVI века, поред Млетака, који су 
са мора сузбпјали победоносне Турке, стала да врши 
исту службу на копну, преузела је истовремеио од 
Млетака и љену тобожљу хришћанску и просветну 
миспју. За победу ове миспје гинулп су презрени 
Балканци у млетачкој и хабзбуршкој служби. Зпа се 
1сако им се та служба иаграђивала. Али се мора 
признати да без рада ових католичких редова бал- 
канс1са землл не би дала онаквих генијалних људи 
као што су били Бошковић и Шајновић (астроном 
и оснивач упоредне науке о језпку), који су својнм 
радом задужили савремену науку. Деловаљем на- 
ставхпхка језуита све до у XIX век, Балкан јс остао 
и даље попижен и презрен.

Али, и норед сјајних имена као Бошковић, Шај- 
новић, Грбић (Сагћхсшб) западпа Европа гахје про- 
мепила свог суда о Балканцпма, преузетог од Ци-г!
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Борба и песма повраћа углед Балкану

церона и Вергилпја. Иако је аигликанска Енглеска 
почела да цешг наиопог Озшра готово једнако као 
патетнтаог Вергнлија, ипак је енглески нсторпк 
Гибои (1737—1794) у својем добро сложепом п ле- 
по иаписапом делу о пропасти римског царства 
докрајчио тако рећи опо мало угледа што је ужи- 
вао стари и средњовековнн Балкап. Према Гнбону, 
коме су се придружплп доцније и други исторпци, 
словенски варвари, којн су дошли на Балкан и на 
Средоземље, уништили су сјајну стару средоземну 
просвсћеност и створилп пустош на Балкану! Сло- 
венско-турски и византпски Балкап, вели он, за- 
служује само презрсље. Балканци су за њега нај- 
страшинја и најпокваренпја мсшашша разнпх ни- 
жих раса. Треба иматп па уму да је Гибоп све ово 
писао у исто време када је Балканац Бошковић за- 
дивпо цсли учени свет својим открпНпма, без којпх 
се не можс замислнти најновија физпка. Гибонов 
суд као да је у последњој инстаицпјп пзрекао пре- 
суду над Балканом.

Али храбри Вожд, први утемељач новог Бал- 
кана, н динарски ускоцп са својпм народпим песма- 
ма нађоше и за се н за презрени Балкап признање 
и поштовање код разборитих Европљана као што су 
Гсте, Бајрон, Ламартип, Мацшш. Балканска песма и 
балкански револуциопари показашс целом свету да 
на Балкану живе људи од чојства и јупаштва. Ове 
две речн казују оба главна идеала старобалкаиске 
просвеНсности. Чојство је лат. ћшпапНаз, а јуна- 
штво је У1г(иб. Средоземац као трговац и као чпсти 
артиста бно је заборавно на ове старе одлнке кла-
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На Балкану нсма всрскнх ратова

снчиог човека, који је пронзашао нз заједнице Бал- 
капа н Средоземља.

Хабзбуршка пнсменост п после појаве Вожда н 
Вука још се цсо један век мучила и сатпрала уве- 
равајућн западну Европу да је Балкан достојан са- 
мо за колоннју. Алп права се мука пије могла са- 
крнтп. Заједанчке борбе балканскнх хришћана и 
нова Турска показале су да нема внше разлога 
поппжавању и потцењпваљу Балкана и Балканаца. 
Балканска песма бнла со већ чула. Сад је дошла 
на ред балканска мелоднја и балканска задужбина, 
а као круна свега балканска трпељнвост, какву пе 
познаје западна Европа. Балкан ншсад ни у својим 
најцрњим часовнма ннје впдео опаквпх крвавнх вер- 
скнх ратова, којнх се западпа Европа још ннје са- 
свим ослободпла. На Балкану иису спаљнванс нн 
вештице нптн је бнло нпквизпцпја. Ако је дру- 
штвена трпељивост и осећајност најлепши плод оп- 
ште просвећеностп, опда се мора рећи да је Бал- 
канац већ поодавно почео да помало ужива тај дра- 
гоцени плод. Пако су Балкапци подељенп на неко- 
лпко вера п народа, нако је па балкапском Јадрану 
почела прва борба у Европи за црквепу п народпу 
самосвојност, на неколнко векова ранпје него у за- 
падпој Европп, Балканци се нпсу убпјалп готово 
никако због разппх вера н разних веровања међу- 
собно. Турскл зулудш билп су разумљив, али че- 
сто свакако преонггар одговор оним балканским 
хришћанима, којп су се ставл>алл у службу запад- 
пих завојевача. Осим тога ове су зулуме већппом 
члнилп они Балканцп којн су из лпчних рачуна 
остављалп хршнћанство и прелазнли у пслам.
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Балканац поштује своју и туђу част

Што се на Балкану губио гдегде и каткад 
осећај нравичности и што се правна свест није 
још на свим местима пробудила, последпца је стал- 
пе узнемпреностп па овој светској копчи, на коју 
се тисуНлећима наваљујс са свнх страна. Али се 
у патрпјархалнпм областима па Балкану као мало 
где попггује п чува и своја н туђа част. Сви пре- 
лазп и све промене садрже многе клпцс за пску- 
шеља, па нпје ин чудо што се толшсо презирани н 
толико освајанн Балкан том погледу показао псто 
тако свељудскп као и други крајевп ове планете. 
Граничари п хајдуци имају свој морал, који нијс 
стално затвореп п увек ограппчен само па чланове 
чете ијш племена. Тешко је всроватп да би се за- 
падни Европљанп, који ужпвају све предностп уса- 
мљене и заштићене перпферпје, показалн бољнм 
браниоцима чојства н јунаштва него што су то бпли 
досадаљи Балканцп. Новп БаЈпсанцп веИ су се далн 
на посао да изграде боље облнке заједннчког жп- 
вота. Ако им Европа не може илн не желп у том 
племенитом и за цсо свет корисном папору да по- 
могпе, онда пека пм н не одмаже. Балканцпма Ие 
Еврошвани врло лако помоНп веИ тпмс ако се не 
буду мешалп у љихове невоље. Тако Ие Европа нај- 
боље сачуватн своју хваљену просвеИеност од бал- 
канских варвара.

Све пас ово прпморава да останемо код назпва 
Балкан и да се не стидимо свог имсна. Његова је 
садржина веП досад довољио обшша п љегов је глас, 
добар ијш рђав, већ прешао опсег старпх коитпне- 
иата. Да тај глас буде што бољп, дужност је свпх 
оних Балканаца који су свесни посебне улоге уједп- 
љеног ц препорођеног Балкана, да иа том раде.

I
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Гшрифгае 

балкамске културе
све што је човек учшшо да искорпсти и розвије 
способностп свога ума и тела, како бп улепшао и 
олакшао себи п заједнпци жпвот, и све што је пре- 
дузео да пскорпсти снле п богатства што пх пружа 
нрирода око њега, п опет у цпљу да унапреди живот 
себи и људској заједнпцп, зовемо културом плп 
цивилизацијом. У овом правцу радпо је п радп чо- 
век непрестапо п свуда где год живи па земаљској 
кугли, па и на Балкапу, а иарочпто овде, пошто га 
је Балкап већ по своме положају силпо па то.

Гсографски положај балканскога човека тро- 
струке је прпроде. Балкан, прво, лежи у псточном 
делу Средозсмља (Меднтерапа). Овај је део, како 
смо већ рекли, био од увек раскршће старих цпвп- 
лизација које су долазпле са европског севера, са 
азиског истока и афрнчког југа. Већ овакав гео- 
графскп положај давао је балканском човеку тро- 
СТРУКУ побуду за културно ствараље.

Друго, по својој географској прпродп, Балкап- 
ско Полуострво делп се па континепталну п на прп- 
морску област. Чптав северпп труп Балкана пма 
облпк трапеза п обухвата простор од Царпграда до 
ушћа Дунава, од ушћа Дупава до Трста, од Трста
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Копнсми н прнморски Балкан

до Валоне н од Валоне до Царнграда. То је конти- 
непталш! део БаЈнсапа. Приморска област Балкана 
обухвата обале Јадранског, Јонског, Егејског, Мра- 
морног и Црпог Мора, која стоје, преко галипољ- 
скпх и боспорскнх мореуза, у везп са Средоземљем.

Балкан је могао, дакле, презш своме положају, 
да створи две врсте култура: и контипепталну и 
приморску.

Треће, претежно планппском природом свога 
тла, балканске државе и данас п у прошлости на- 
личиле су на ссла што леже у горским долииама 
које се додирују. Ова села могу имати два типа. 
Ако их гледага како жпве по долинама, чине ти се 
да су одељена (пзолована) међу собом. Ако их гле- 
даш како им долине ипак не ометају међусобни 
саобраћај, онда ти опа ппак показују много зајед- 
нпчкнх црта у начпну живота, у мишљењу, у нош- 
1ћН, итд.

Овај троструки положај Балкана имао јс за по- 
следицу да се овде зарана створпла богата култура 
која је показивала п разполикости (варпацпје) и 
истоветностп (пдентичности) п да никада нпје била 
досадно једнолпчна (мопотопа). Особености (инди- 
видуалности) сваке врсте могле су се на овом Полу- 
острву без запрека развити и дати обилне плодове.

Као што се жпвот људски састоји од два основ- 
на дела (елемента), од духа и тела (материје), тако 
је п људска култура свуда, па и иа Балкану, дво- 
врсна: духовпа п материјална.

Духовна се култура изражава најпрс у језици- 
ма и у ствараљу које се осппва на језпку (то су 
књижевности); затим у делима што их ствара човек

ј (1. •
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Дух и материја

као биће које живи у заједнпци (овамо иде држав- 
но и правно уређење); по том у оним мнсаоним прет- 
ставама што их има човек о загробном животу и 
успоменама што нх оставља за собом као пролазно 
земаЈБСко биће (овамо убрајамо вере); најзад, у 
вештинама које изводи човек подражавајући при- 
роди и дајући својој мангги и радости слободан ток 
(одатле слнкарство, вајарство, пгре, музика).

Како се види, облици духовне културе разнолшш 
су и обухватају све духовне способности човекове.

Облици материјалпе културе не маље су разно- 
врсни. Као год што је шаролика и многострука при- 
рода у којој човек живи, тако је многострука и ша- 
ролика материјална култура. Овај облик људске 
делатности настаје чим човек почне настојати да 
обезбедн задовољеље не само својпх тренутпих по- 
треба (глад, жеђ, итд.) него л оних у ближој или 
дал>ој будућности, а оснива се на искоришћаваљу 
снровина и сила што их крије природа у својој утро- 
би, у водама и у зраку.

Сваки човек може да ствара дела која нду у 
духовну или материјалну културу. Чпм одрежеш у 
шумп прут и од љега пачшшш штап, да ти служи 
у ходу, већ си учшшо дело које идс у материјалну 
културу.

Сврха је и духовне н материјалне културе иста. 
Обе служе људској заједници, а преко заједнице и 
поједином човеку (индгашдуу). Ова се сврха кул- 
туре огледа на Балкану као п свуда у свету.

Ми ћемо прећи ток развииса свих важних обла- 
стп духовпе и материјалне културе на Балкану, да 
впдимо какве су користи оне дале људској заједнп- 
цн (колективу) и општој просвећености.
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осповпца целокупнс духовне културе, како у це- 
лом свету тако н на Балкану, огледа се најпре у 
језпку. Језик пма дво стране ка<ј п цела духовна 
култура. Он је друштвсн (соцнјалап) и личан (пн- 
дивпдуалан) у псто вре>хе. Као соцпјалпа устапова 
он је дело људске заједцтцп и појединац (пндиви- 
дЈга) пе можс да га ме&а по вољп. Кад би га могао 
мењатн, постао бп неразумљпв л«удској заједпици. 
Али човек језнком пзражава п своје особепости. За 
то се по језнку распозпавају људи.

Културан језик постаје опда кад се поврх го- 
вора појединпх крајева, које зовемо наречјима, ства- 
ра, за послове књижевностп и државног и друштве- 
иог живота, општи језшс који служи образованим 
људима за споразумевање у писму и говору. Тај оп- 
шти језик зовемо књижевннм пли културнпм јези- 
ком (у фрапцуском: 1ап§ие с!с стНбаНоп).

Балкан је у овом погледу дао целом човечанству 
на европском, амерпчком, афрнчком и аустралпском 
континенту ир ви књижевни ј език. То је био 
стари грчки језик који припада пстој јсзпчној по- 
родици као и осталп стари и нови језпци Балкапа. 
Овај књпжсвни језик старс Грчкс постао јс после
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Грчки је првн књижевни језик '

освајања Алексапдра Великога језшс културе на це- 
лом Истоку око Балкана, у Малој Азпјн и Египту. 
Хрпстова наука дала му је још већи зпачај: постао 
је јсзпк црквеног духовног живота. Из њега су узи- 
малп пзразе Римллни. Као језик пауке и цркве по- 
стао је не само узор свпм књижевним језшџша Ев- 
ропс, пего и читава светска паука црпе из њега своје 
пзразе (тсрмипологију). Овај догађај из језичне 
духовне културе јесте једио од најсјајннјих култур- 
ппх дела Балкана.

Поред грчкога језнка, којим говорп и данас 
грчкн народ на два иачина (старогрчки или ката- 
ревуза и новогрчкн илп димотнка), постојп дапас 
па Балкану још пет културних или кнлхжевнпх је- 
зпка. Спомспимо пајпре словенске језпке који се 
говоре у центру Балкапа, па оном трапезу што га 
сачињава балкапски коптшхент. Грчки културни 
језгас црквехш служио је Словенима овога краја као 
узор да створе према њему свој црквени језнк. Света 
браћа Ћирпло п Методпје, које зовемо словенскпм 
апостолгаха, Грци су по пародности. Према грчком 
црквеном језику они су створнли стари словенски 
црквепи језпк. Али Словенн нису у току свога ду- 
ховног развптка до дапас одржали овај црквенп је- 
зпк 1сао културнн језнк (1ап§ие с1е сКШзаНоп), јер 
се у току времсна удаллхо од народног говора. И 
језик, као п све нгго је људско, развија се и заста- 
рсва. Од доба оца Пајсија у Бугарској и од Вука 
Караџића и Гаја на српскохрватској страни, књи- 
жевшх јсзицп бугарскп п српскохрватски опет се 
нрпближише простоме народу. Говор простога на- 
рода уздигнут је на стспен културног језпка. Сло-
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Господски и народскн језицн

вени, према томе, показују па Балкану деиокра- 
тизацију у језику, док Грци задржаше 
старогрчки као језик високе културе, а само дело- 
мпце допуштају употребу народпог говора у књи- 
жевпости.

I

I Другојачпјп облик (тпл) културнога језика 
пружају Турцп. Опи су свој културни или књижев- 
тттт језпк готово са 60% испремешали арапским и 
персискпм речима. Овај мешовптп језик био је на 
Балкану за читаво време њихова госпотства од блл- 
зу пет векова општи балкански културпи језик. Из 
њега су узимали свн балканскн језици изразе који 
се односе на псточиу цпвилизацију. Данас су и Тур- 
ци под Камалом Ататурком прпхватили словенскн 
правац језпчпе демократизације. Повратпли су се, 
дакле, као п Словени своме исконском народном 
говору.

Засебан облнк (тнп) културнога језика пока- 
3УЈУ Румунн. Њпхов је језпк остатак латииског је- 
зика који су на балкаиском континенту ширили 
Римљани. Али се њихов језик јако удаљио од ове 
своје основе. Из рсчи латпнских, словенских, ма- 
џарских и турских а на осиову латинске граматике, 
стзорпше Румуни свој књижсвнп језик. Овај језик 
има своје пнсане споменике тск од XVI века, сло- 
венски језици од VIII века, а турски још нешто 
раније.

■:
т •:

Арбански културни илп књижсвни јсзик ствара 
се данас на осиову двају главипх наречја, гешког 
(Геге) и тоскачког (Тоске). Јединства није пости- 
гао овај културни језик, јер је арбанска држава још 
млада. Стварање арбанске државе родило је и по-
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Народски јсзицн освајају

трсбу да сс нз арбанских наречја створи општи кул- 
турнн језик. Овај језик је, као п грчки, остатак из 
времена пре доласка Ришвана на Балкан. Претпо- 
ставља се да је произашао из смесе трачкога п илпр- 
скога језика.

Од данашњнх културних језика на Балкану, 
арбански, грчки, румунскп, српскохрватскн и бугар- 
ски прнпадају пндо-европској скупшш језика. Ови 
језици имају исти основни начнн стварања речснпца, 
исто мењање именица, придева и глагола помоНу 
додатака које зовезш суфиксима. Турски језик, на- 
против, сасвнм другојачије мења пменнцс, придеве 
и глаголе и на други начип ствара речепице. Језнчну 
породицу у коју иде турски језик зовемо турско- 
монголском или турапском или урало-алтајском. 
Учепи људи нису се још сложили у називу.

Географска расподела данашњих балканскнх 
језика одговара тачпо етиичкој (пародпосној). Ар- 
бански, грчки, турски п румунскп рашлрешс су на 
окрајиој (периферној) области Балкана, док се 
српскохрватски и бугарскп говорс на балканском 
контннепту, тј. на ономе трапезу који сачпњава 
средину Балкана.

Као што је всН раније речено, сви балканскп 
културни језици теже у своме развитку да се ирп- 
ближе народном говору. Једино се грчки разделио 
па двоје, док је турскп данас, а словенски пред внше 
од 100 годпна, напустпо старниу да се освежи иа 
пародном говору; румунски и арбански нису никада 
ии познавали друге традицнје. Оии уопигге не знају 
за време када би њихов стари језик служно као 
културии.

I
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Балканска изишена са шранопис

ууској вези са језичном културом стоји свуда 
у свету, па тако и па Балкану, ппсмо. Без ппсма 
остала бн језпчна култура огранпчепа само на једно 
поколење. Без њега би свако поколење морало на- 
ново стваратп књпжевне језпке н културне вредно- 
стп. Е&нсмо одржава духовне вредности кроз векове.

И у овом правцу Балкан је дао замапших ства- 
ри чптавом човечанству. Од свпх европскпх народа 
најпре су Грцн прилагодилп своме језику ориентал- 
но семптско ппсмо (фепичко).

На грчком пнсму основалп су Римљанп своје. 
Њихово је ппсмо лостало доцннје ппсмом целога 
света којп је прихватпо срсдоземпу (медптеранску) 
цпвплпзацпју.

Словенскн апостолп прплагоднше грчко ппсмо 
словенском балканском језику. Права балканска 
писмена су, према томе, грчка и ћприлска азбука. 
Ћирплица је постала азбуком свпх Словепа право- 
славне вере. Тако је то само данас, али је раније 
ппсмо свсте Браће било ппсмо п словенских като- 
лшса на Балзсану. Прсма томе су џ глаголица и бо- 
сапчпца балкапска ппсмепа.
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Дсло Ћнрила и МетодиЈа

Дело свето Браће није се односило само па 
Словене. Њнхова ћнрнлнца служнла је дуго вре- 
мена и Румупима (све до шездесетнх годииа про- 
шлога века) као иисмо пе само у црквн него п у 
државиом и приватиом животу. Према томе ћири- 
лицу треба сматратп отнтим балкаискнм пнсмом 
баш као и грчку азбуку.

Турци су проширили на Балкану арапску аз- 
буку 1сао писмо државе н културе.

Новпје се време ставл>а, међутнм, у погледу 
писма па практичпо илтериациоиално гледиште. 
Како сс државе, саобраћај п друштвепи (социјалпи) 
жпвот организују у свету на једнак начин, јавл>а 
се иотреба да се што је внше могуће уједначи бар 
писмо, кад се већ не могу уједиачпти језнцн. Ова 
потрсба осећа сс, као свуда у свету, тако и па Бал- 
каиу. Латниско писмо употребллвају Србп п Хрватн 
делом, а Румуни, Арбапаси и Турцп у целостп.

Латипицу шире три фактора на Балкану. Нај- 
пре националиа оујета. Румуни се, због латипског 
порекла свога језика, сетише средппом XIX века да 
сс помоћу латнпског писма тешљо повежу са ро- 
мапским западшш светом. Православље нпје могло 
да одржи код њпх ћнрнлице. Код Румуна се про- 
шприло латилско писмо из националпих обзира. Ра- 
шпрење латшшце код Арбанаса делом, а код Хрвата 
у целостн заслуга јс католичке цркве. Западпи 
апешшскл католнцизам у всзп са богатом књпжсв- 
пошћу уппштно је балканску глаголицу н босан- 
чицу. Турцп посвема, а делом и Арбанасн, уведоше 
латипицу због практичпих међупароднпх разлога. 
Овп разлозп новпјег су датума. У погледу писма,
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Ћирилица н латиница

увек треба гохатн у виду ову основпу истину. Ма да 
је латшшца у данашљем својем облику ванбал1саи- 
ско писмо, опа се у стварп оспива 
н а 6 а л к а п с к о м к у л т у р н о м д е л у. 
Да није било гршсе адаптацнје (ирилагођења) 
се>штскога писма, пе бп било нн латшшце, 
1сао што пе би бпло пи писма свете Браћс, 
глаголпце, босанчпце и данашње грађапске ћири- 
лпце. Латшшца, дакле, вуче своје корење из бал- 
канског културног дела. Ако се у нашпм крајевима 
чесго јављају незналпце које истичу већу вредност 
латгагаце од ћприлпцс, онп несвесно у ствари под 
маском ппсма подуппру верску нетрпељпвост.

Ако се говорп о већој корпстп латпнице, опда 
се молсе поступптп само онако 1сако су то учшшли 
балкапски Турцп. Због међународпе практичпости 
латнница прулса донста веће погодпости за сао- 
браћај. СваЈса пацпонална и верска сујета у овом 
шггању водп сазхо до пекултурне петрпељпвостп, до 
оне појаве која се протпви правом балканском и чо- 
вечанском духу.

Са духовном културом, у колпко се пзралсава у 
ппсму, у пајужој вези стоји правоппс (ортографпја) 
којим се слулспмо да белелспмо говор.

Како у балканским књижсвнпм језпцпма (1ап- 
&ие пе сшНзаНоп), тако и у балкашлиш правопи- 
сизха постоје две струје: једна је арпстократсхса, 
консерватпвна, старпнска, а друга демократска. Пре- 
ма првој струји пишу свој говор свп Грцн без раз- 
лике, без обзира да ли се служс старогрчким (ката- 
ревусом) или новогрчкнм (дпмотиком) говором. 
Главно правило овога правописа гласи овако: Шшш
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Пнши како говормш

опако како су писалн старн Јслшш. По овом пра- 
внлу пнше се не само оно што се уистину изговара, 
него п псторија језпка. Овога се правнла држе у 
Бвропн и Французн н Бнглезп. Ово правпло задаје 
големе тешкоће осиовној настави н народпој про- 
свети. Да би се могло нсправно писатп по овом пра- 
воппсу, мора се позпаватп историја језика. Тражп 
се, дакле, од обпчног образованог човска оно што 
може да зна само стручњак (специјалнста).

Од Словена се на Балкапу држе овога прнн- 
цппа још само, у ублаженој мерн додуше, Бугарп. 
Свп осталп Балканци Србн, Хрватп и Словепцп, Ар- 
банасп, Румунп п Турцп држе се основице коју је 
у свој њеној чпстоћн прокламовао Вук: Ппшп опако 
како говориш. То је демократски (пародскн) прии- 
цнп правоппса који ученц л»удп зову фонетскпм 
илп гласовшш, јер се држи гласова од којих се са- 
стоје речп.
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Башшсне сшзшешстз

Б1шш степеп духовне културе који се осшша на 
културном језпку, ппсму н правоппсу, долазп до 
нзражаја у ппсаној књпжевпостн.

Имамо две врсте кљпжевности. Једна је ппсапа, 
очувана у рукописима плп штампана у кљигама, а 
могу да се љоме служе људп којп су свршили 
школе и знају чнтатп рукописе пли штампаие кљи- 
ге. Друга је кљпжевпост неппсана, очувана у на- 
роду, у љеговпм успоменама о прошлим временима, 
о прошлој слави и величини, п у иароднпм обича- 
јпма. Чувају је народпи певачп п народ сам ко- 
лпко прпча плп пева, у пстом облику као што је и 
писана кљпжевпост, у певезапом слогу (прозп) или 
у везаном (у стнху). Обе врсте књижевности имају 
исту сврху: поуку или забаву, задовољеље ума илп 
осећаја. Обе се књижевности стварају на нсти на- 
чип. Обдаренп људп састављају у уметнички склад 
(хармопију) благо које већ постоји и од љега ираве 
пове облике.

У обема овим кљижевиостима Балкан је дао 
човечанству веома значајипх вредпости бага као што 
их је дао на пољу језика и писма.
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ГТ уА1Балкан колслка хуманизма

Пре свега, старп БаЈпсан поставно Је основпце 
књшкевности свих данашњпх народа који црпе 
своју културу пз средоземне (медптеранске) цпви- 
лизацпје.

Културни старн Балкаи нашао је свој савр- 
шенп или класпчни израз у старој Грчкој. Сва 
књижевност старе Грчке ишла је за тпм да што 
вшпе развпје пајлепше одлнке човека као замаљ- 
ског бнћа. Ово стремљење да се усаврше основнс 
врлине човехса као земаљског бића, да му се улије 
радост живота, да се васпита врлипа (храброст) 
1сао подрппса у друштвеном (соцпјалном) лсивоту, 
да му се да разборптост, мудрост н трезвеност у 
свеколпхсом раду, зове се х у м а п и з а м. Нзвор је 
хуманпзму стара Јелада (Грчка). Старп јелннс1си 
писци далп су ову врсту једпнственс културе па 
целом свету. Ови писцн били су због паганства по- 
тпснутп у позадину кад се појавило хришћанство 
које је поставило тежину свега хсултуног стремљења 
на то да се савршенство човечје не сме траисити у 
земаљском животу, пего у заједницп са божан- 
ством. Хртпћанство напме полазп са гледшпта да 
је човек на свету само због тога да се што боље 
прлпреми за копачпо сједињење с Богом. Али је 
хришћанство кад је продрло у ошпте мишљење, пли 
како се дапас каже кад је постало идеологија др- 
жаве и друштва, брзо увидело да се мора помпрнти 
са хуманизмом старог Балкапа. То се догодило у 
филозофпји већ у раном средњем вску, а у књи- 
жевности у доба препорода, кад балкапски Грци, 
после пада Царнграда, преносе балкапски хумаип- 
зам па Запад.
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Илијада и Одисеја

Овај балкаис1Ш хуманнзам дошао јо до изра- 
жаја у књшкевпости старог Балкана пајпре у оној 
књнжевној врстн коју зовемо епос. То су велнке 
пссме које славе јупаштва н приказују лепоту зна- 
чајнпх подвпга око јсдне главпе илн централнс лнч- 
постп. Свој савршен (класпчан) нзраз нашла је 
ова врста кљпжевпостн у Омпровим епоспма, у Илн- 
јадп п Одисејп. У Илијади названој овако према 
малоазнјском граду (близу Дардансла) главна је 
лпчност Ахил. Главни део епа пспуњава оппснвање 
овог савршеног јупака са свим његовпм осећајнма 
без улепшавања и претернвања, а у везн са вели- 
кпм подвигом, ширењем грчке моћи на малоазиј- 
ском (анадолском) тлу и у везп са оним што је ве- 
ковима чинило главпо зашшање Грка, путовање по 
мору. Илнјада је најлепши облик (тип) јуначке 
епопеје. Овај облик био је узор целом потоњем 
стварању у овом књпжевном роду у латпнском Ри- 
иу и каснпје на хрншћаиском Западу. Иако је 
старофранцуско епско стварање (т. зв. сћапзопз с1о 
§еб1е) значпло обнову споса па хрпшћанској основи, 
на брањењу једне велике хрпшћанско експанзпје, 
плак ппје дало класичног савршеног дела које би 
се могло мерити са старим јслинскпм епосом. Тро- 
бала је са Балкана да дође побуда за прспород старе 
књижевности, па да Арпосто и Тасо у Италпји а Ка- 
моешн у Португалијп даду дела која се доискле 
могу упоредитп са овнм старобалканскпм спосом.

Други облик (тип) епоса створио је стари Бал- 
кан у Омировој Одпсејп. У њој пе нгра главпу 
улогу човек јуначког срца, пего превејанац, про- 
бисвет (авантурпста) Одисеј, који се миого потуцао
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Драма старог Балкана

по свету п по морпма, ЕБеговн запго1Л>пвп подвпзн 
у вслпкој мерн оживљавају људску машту. Ова авап- 
туристичка спопеја нашла је, па повој хришћанскоЈ 
осповп, нзраза и у старофранцуској сћапзоп с[© §ез1с 
у песмама о Ренуару (илн код нас у песмама о Кра^ 
љевићу Марку). Алн се није онако савршепо као 
у старој Јелади одслила од јуначког типа, всћ је 
испремсшана са јуначком епопејом.

Има, међутим, поред епопеје п друга кљпжевпа 
врста где је старп (античкн плп класичпп) Балкан 
дао књижевностима оппх парода који црпе своју 
културу са Средоземл>а, узор који се одржао свс ДО' 
дапас. То је драма.

Ако је стара јелинска епопеја била она књп- 
жевна врста коју је могао слушатп и варошапни 
и становник мањих места нли села пзваи варошн, 
стара јслннска драма бнла је књижевпа врста град- 
скога света. За љу је требало, пре свега, позорнште 
да се може приказивати, а позоргапта као п данас 
могла су имати само већа (градска, урбаппстпчка) 
нассља. Док је старојелинска епопеја ишла за тпм 
да побудп интерес за људскс врлинс (херојство) и 
за домишљатост, драма је имала сврху да, прика- 
зујућп патње човека, нзазове духовпо чпшћење у 
гледаоцу, да га прпсили да прожгаш опо пгго гледа 
и да сс саживи са човечјпм жнвотом којп му се 
пргасазује на позорницп. Катарза нлп пречишћава- 
ње гледаочсве нутрнњс главпа јс сврха старојелпн- 
скс трагедије. Ову балканску одлику хрпшћански 
Запад ипјс могао да падоместп пи агастсрпјама ни 
моралитетгоха у којима су се приказпвалп свеци и 
пспосници. Кад је у доба препорода (ренесансе)
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г.
Есхил, Софокле, Еврнпнд, Аристофаи

Запад обновпо своју дршску у»1отност, морао је 
опет по1ш за старобалканском трагедијом која иза- 
знва катарзу у гледаоцу. Катарза што је пзазпвље 
светачка и нспосннчка средњевсковпа драма пије 
више могла да задовољп гледаоце.

Есхплова, Софоклова н Еврппидова трагсдија 
балкански је пропзвод којп је целом Западу од рим- 
скпх времена па до дапас, — пзузевнш средњеве- 
ковну драму, саздану на хршлНанској пдеологпји, 
— остао узор не само у погледу драмске техплке 
него п у погледу схватанл трагнчностп. Француска 
»Ђга^еШс с1азз1цие«, (класпчна трагеднја) оснива се 
па старобалкапскпм драмскпм узорнма, пзузевпш 
попмање судбпне која је у хрпшћанској средгаш 
морала бптп иадомештепа слободном вољом.

II опа драмска врста којој је сврха смех и ства- 
рање доброг н здравог расположења п оштрење опа- 
:кања људскпх мана, дала је код старобалкапскпх 
Јелпна дела такве савршепостн да су, 1сао п траге- 
дпја, остала узор целом Западу, п Рпмл>атта пз 
доба пагапства п оном Западу којп је био саздап 
па хршпћанским темељима. Атппска комсдија Арп- 
стофанова дошла је за доба пагапства у Рим. На 
њој је градпо Плауто управо онако како послс ре- 
несансе у Пталпји, Макнјавелп ппше т.зв. учепу 
комедију (соттеШа егисШа). Молијсрова комедија 
карактсра оснпва се такођер па њој.

Исто тако н у лирици Запада дало бп се наћп 
веза са старојелинским узорима што пх створише 
Сафо, Пиндар п песнпци пастпрског жпвота (буко- 
лпци), поред свега тога пгго је западпа лирпка ишла 
са својнм трубадурима п касхшје за доба ромаптпке
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Балкан јс извор науке и слободне мисли

Iдругпм путевшна. Оде су ппсали западњацп често 
по класпчшш узорима. Пастирско песшшхтво (поо- 
зија) јелинско редовпо је давало повода повом ства- 
рању па Западу.

Далеко важнпје узоре створно је старп кла- 
сични Балкан у области млслл. Може се с правом 
казатп даје слободна мпсао која со 
оспива н а опажаљу и оппту (ек- 
сперпмепту) старобалканског 
класпчпог пзвора. Оно што су Рпмллнл 
далн у овој областн ропско је подра;кавање Балкану. 
Хришћанскп средњи век па Западу, чпја се мпсао 
осшгва па тумачењу светога ппсма, мора да позај- 
мљује од Арпстотела науку о правилпом мшпљењу 
н закључивању (логнку). Католпчка фнлозофпја 
пије нншта друго него хрпшћапско мпшљење оде- 
вено у Арпстотелову логику. Модерпе пауке могле 
су тек онда да процвату кад су се, у доба препо- 
рода, тј. у време кад Запад цео свој духов- 
ни лспвот препорађа па старобалкан- 
с к п м о с н о в а м а, људи репшлн средњовековне 
сколастшсе и вратплп се старобалканском опажању 
прпроде и кад је опет човек постао средпштс свега. 
Чптав модернп напредак у технпцп 
оснпва се на овом враћању човека 
п р и р о д п.

Пе сме сс ппак мпслнтп да је Визаптпја која је 
наследпла језпк н књнжсвпост старобалкапску п, 
иза свога пада 1453, предала је западпом свсту да 
је даље развнја, прскинула плп посве умањпла књи- 
нсевне вредностп старога Балкана. Није такођер 
псправпо пп то кад се мнслп да су северпп народп,
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Срсд^овсковна словснска кшижсвност

мођу њпма нарочпто Словеип, дошавшп иа Балкан, 
посво угашггнлн старобалхишскп хумашЈзам. Овакво 
је мпшљење крпво п ншсако се не оснпва па нсто- 
ријп. Радп се само о променп става (преоријента- 
цнјн) у хрпшћапском правцу на Балкану. Ово зна- 
чење пма Впзантија у кљшкевностп Балкапа.

Иако је Впзаптпја у језику потпуно а у књн- 
жевностп само дсломпце наставнла старобалкански 
јелшшзам, опа у ствари нпје бпла никаква пацио- 
пална грчка држава. Пошто је г. 312 хрпшћапство 
постало државна вера, Внзантија је била исто што 
н Запад. За схватаље жпвота нпје у Впзантпји био 
меродаван старобалканскн паганистпчки дух, него 
хришћанска наука Исусова. Прожпмаље целога жн- 
вота државнога п прпватпога Христовом науком, 
шпрељс ове пауке међу народе којп се држе још 
пагапског иишљсња, главне су брпге п Впзаптије 
н Запада.

У ово доба Словени пе могу ни да помншљају 
па какву духовну културу основану на свом пага- 
нпзму. Дошавшп у област Средоземлл, и онп су 
иоралп прпхватити впзантпску п западну оспову 
цслога жпвота: хришћанство. Старобалканско мп- 
шљење које су исповедалп класичхш Јслхгаи нпје 
могло впше да се укорепи код њнх. Мишљеље бал- 
каиских Словспа морало се оспиватп па пстпм те- 
мељнма на којнма сс осппвало и хршнћанско 
мшпљење љиховнх суседа, латппских, грчких п 
трачкпх Балканаца. Због тога Словени гаје псте 
књижевне врсте хихо и хрпшћански Впзантиици.

Визаптнсхсп и словенски Балхсап даје па прав- 
нои пољу стварх! које су од трајпс врсдности. Дар-
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Турци н Словени

даиац, рођен у близини Скопља, византпски цар 
Јустшгајап ставља у склад, у систем, кодпфицира, 
1сако веле правиици, рнмске законе. Цар Душап, у 
XIV веку, који па словенску обрће византиски аш- 
вот, пздаје свој закон.

Све до доласка Турака па Балкап, и Словспи 
н Византија стварају једнака културна дела; дижу 
иапастире, граде цркве, украшују их хришћанском 
умстпошћу, исто као п Запад. Хришћапска култура 
овога доба потпскује у заборав старобалкапске кул- 
турне вредности које дадоше класпчни Јелини. 
Другојачпје није могло пп бнти обзпром па хрнш- 
ћанско мишљеље и всровањо (идеологију) које је 
прожимало балканског човека у ово доба управо 
као п па Западу.

Долазе Турци који су прпхватили источанско- 
арапску културу ападолсхахх Селџука. Кад је реч 
о љима, говорп се обичио о горем варварству пего 
пгго је било опо на које се тужио старобалканскп 
јелински п латпнски свет кад су варвари прелазнли 
преко Дунава. Кад се тако каже мислн се само па 
пшптеље културе и палеж градова и разараље које 
нужно пратп свакп војнп поход. Прн том се забо- 
равља да је турско доба на Балка- 
ну значило враћаље кљижсвности 
и културе њеном п а ц н о на л н о м 
праизвору. Горе смо већ рекли да поред писане 
кљнжевности постојн и неписана простонародпа, 
пли како се учено каже фолклорпа књижевност. 
Ову последљу има сваки народ у већој илп ман>ој 
мери. Пнсапа кљпжевност оснпва се често на на- 
родиој алп може и да пзгубп везу с љоме, тако да
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Турци подмлађују фолклор

постане нзвештачена, непрпродна. Има парода који 
немају ппсане кљижевпостп, али пема шхједиога 
који би бпо без фолклорне књнжевности, који ие 
би знао прпчати п певати. Доба Турака значи за 
све балканске књпжевности враћање овоме праиз- 
вору сваке књнжевностн. Турска је заслуга, макар 
н иехотнце, пгго су балканске књнжевпости посталс 
нациопалне.

Турци су, поред тога, бпли посреднпци исто- 
чанскпх културних добара на Балкану. Као сви бал- 
кдпскп језпци нгго су испуњени мпоштвом турских 
рсчи за разне појмове, тако је и балканска лпрнка 
пспуњена јаком истоЧанском чулном осећајношћу 
(еротнком). Развпја се у ово доба грчка проста на- 
родпа лирика, која шха јаку љубавну ноту. Она је 
сентиментална. У њој преовладавају мпсли на смрт 
и краткотрајност живота. Јужнословепска народпа 
лприка код Срба и Бугара сва је под турским ути- 
цајем. Босанске севдалшше узеше од њих чак и 
пме. Именпца севда значи меланхолпју, страст, 
сплин, ништавило животаЈ у нсто време. Ова исто- 
чанска лприка особито је пријала сетном (мелап- 
холпчном) расположењу словенском. Ово располо- 
жење преовладава и у румупској пародној лприци, 
у оној врсти коју Румуни зову д о и н е.

Народна фолклорна књижевност балканска, ко- 
ја се развила за доба турскога владања на Балкану, 
добила је у време кад сс н Европа, заморена псеудо- 
класицпзмом (подражавање класичне књпжевно- 
сти), опет враћа народу, светско значење. 
Епске балкаиске песме краће и дуже садржипе тако 
су изаткане правим људским врлппама, јуначиошћу
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1
Обнова народнс умстности

н осећајношћу да су привукле пажњу највећпх пе- 
с.пнчких духова (генпја) у Европп. И генпјални пе- 
снпцн као, например, Гете, нису могли лако да 
схвате балкапску јуначпост и осећајност Хасан- 
агипице. Дубина материнског исконског осећаја, 
која се испољава у „Зидаљу Скадра на Бојанп”, 
ставл>а ову нашу народну песму у ред старојелпн- 
ске Апдромахе.

Турско доба на Балкапу пе значп, дакле, про- 
паст кљпжевног уметнпчког ствараља, како се 
обпчно мисли, кад се брка ппсана и усмена кљп- 
жевпост и првој погрешно даје већа вредпост пего 
другој. II у ово доба дали су Балканци, као и у доба 
старобалканског јелшшзма, дела од светске кљи- 
жсвне вредности. У стварп, турско владаље значн 
за кљижевпо п уметпичко ствараљс на Балкану 
само помераље од византпске и 
западпе чисто хришћанске пдео- 
логије ка националној и враћаље 
ка словенском, народном пранзвору. 
То јс већ тачно прнметпо први паш балканолог 
после Вука, Јовап Цвпјић, којп је, с погледом на 
Јужне Словене и турску владавнну, рекао ово:

„Код Јужнпх Словена патријархалла оспова да- 
тира још од љихове докарпатске домовипе; развила 
се дал.е на Балканском Полуострву, па је затим у 
Средљем Веку почела слабпти. Органпзацпја у пле- 
мепа и задруге ослабила је илвс ишчезла под утп- 
цајем Визаитије и под владом јужнословенских др- 
жава у Средљем Веку. Али у доба турске владавине 
Јужни Словени, који су насељавалп области извап 
појаса где су старе културс ухватилс дубоког ко-
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V
Јован ЦвнЈић о Турцима

репа, вратили су се патријархал- 
п о м р е ж и м у. Тако се догодпла једна врста 
етнографског подмлађнвања: ста- 
ре друшвтенс организацпје и обп- 
чаји пробудили су се илн ојачали. 
Овај пови патрнјархалш! режнм разлнкује се од 
оног ранпјег, особнто код Срба. Вековпа искуства 
која је нмао српски народ у току Средњег Века, 
оставила су у његовој свестн впше или мање дубоке 
трагове. Остављсно само себп, патријархално ста- 
новннштво, као стнографскп најочуванијс н нај- 
снажнпје, формпрало је пз овпх иску- 
става идеје, осећања п моралие по- 
гледе који нспуњују фолклор н утичу 
на његове акцнј е.”
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1

Дршм са еецириисз нртгур 

на Балкану
11 рсђаиишм ирнказом заврпшЈШ смо оиу духовну 

културу која се осшша на језнку. Алн човек не 
ствара само оваква културна дела. Он нпје само 
створ којн говори, ма да је говор социјална нојава 
лрвога реда. Човек је задружно бнће. Оп не живн 
сам .за се\него у вези са својпм ближњима. С њшха 
се[сгГоразул1ева' за одбрану себе? свога краја п своје 
гоговипе. Као свуда на земљи, тако и па Балкану 
човек ствара таква културна дела која се односе 
па његов задружни живот и на друпггвсно (соцпјал- 
но) уређење заједнице. Човек ствара државе, законе 
и друга соцнјална дела прнватне иницијатпве којн- 
ма је цпљ помагање појединаца и подизање парод- 
них редова.

И у овом је правцу дао Балкан дела која су 
служила за пример читавом човечанству исто као 
и па пољу језпчне културс. Старобалкансхаг јелпн- 
ски свет жпвео је највише по градовима. У граду 
је развио друштвенп и државнн живот до савршен- 
ства. Старим Јелишша град је бпо н држава. Атипа, 
која је неговала књижевност, уметпостн и пауке 
била је иретставЈшца духовпог облика (типа) старо-
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Свстска држава Алсксандра Всликог

јслинског града. Овај тпп старих градова није за- 
немаривао пп брпге око телесних врлипа (спорта) 
п ратпе спреме. Али то пнје бпла главна сврха град- 
ског жгшота. Други тип старојелппског града на 
Балкану претстављала је Спарта, која је впше пе- 
говала телеснс војнпчке (ратппчкс) врлипе. Цело 
уређсње варопш овога тппа проводпло се на овом 
основу. Античкн град остао је узор градске или 
урбаппстичке културе па свету.

Алп Балкан није остао код ове врсте државе 
која се развпла па периферији Балкапа. Старобал- 
канац са коптинента, са јужног дела онога трапеза 
којп претставлл овај коптннент, Александар Вели- 
кп, Македонац н козмополит, преузео је грчку 
културу п рапгарпо је по целом Истоку уколико 
окружује Балкан, тако да је Балкап у његово доба 
постао осовина илн центар Пстока. Он је творац 
т.зв. јелиипзма. Његова држава, која је тако моћно 
рапшрпла грчку културу међу различите народе, 
дала је првп пут у исторпјн света тпп светске државе 
илл космополпса, тј. такве државе, која даје поре- 
дак разлпчитим народпма, државе која не обухвата 
само један народ него јс изнад иарода, која није 
нацпоналпа него супранацпопалпа. Таква држава, 
ако је и узела културу једнога парода за своју је- 
динствепу осповнцу, може ипак да обезбедп живот 
и благостање многим другим народпма. Александро- 
ва светсЈса држава д а л а ј е п р и м е р п р и м- 
ској имперпјп, која је створила особнт прав- 
пи поредак. У хришНанском средњем веку нанре- 
зали су се, често узалуд, п Впзантија и Запад за 
Карла Велнкога и немачкл цареви, да створо онакву

;
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Словени стварају народнс државс

свстску дрлсаву 1сакву је основао старобалдсапац 
Александар.

Док је овај старобалканац створно светску др- 
:каву на основу старојелнпске културе, Впзаптпја 
је глсдала да је одрлш па оспову хрншћанске ндеје. 
Ова је пдеја Византпју морала да доведе у сукоб са 
псламскшх светом. Словени међутпм, ма да су лри- 
грлнли хргппћанску пдсологију византпску, плак 
не хтедоше да потпадну под власт византпске светске 
др;каве. Опп стварају своје државе. Тоје 
оннглсдпо зпак да се у њпхово доба впше пе могу на 
Балкану осппватп државо на верској подлозн. Сло- 
всни у оба отсечка балканскога контпненталног 
трапеза, и они источпи којп су блнже Царпграду а 
које је војничкп органнзовао турско-татарски народ 
Бугара са Волге, као ц онн којп су живели у за- 
падпом дслу коитиненталног балканског трапеза, 
блнже Риму, а који се војничкп органпзоваше на 
основц старе словенске жупе пз аварског доба, — 
нп једпн ни другп Словенн пису хтели да прпхвате 
власт визаптиске светске државе, нису хтели да до- 
ђу у непосредну зависност ни од Цариграда нп од 
држава које стоје ближо Риму. Огах се владају на 
пстн начпн као и Германи који па земљшнту за- 
падпо-римског царства стварају своје државе, угле- 
дају1ш сс у рнмску. То исто чпне п Словенп на бал- 
канском коптппенту.

Они Словепп којп продреше у балканску пери- 
ферпју, у данашљу Грчку, Арбанпју п горо иа сс- 
вер па иодручје старнх Дачана, нпсу се моглп ни- 
како да одрже. Внзантпја је пашла пачипа да уни- 
шти словенске жупе па Пелопонезу, у Јелади и у
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Балкански Слоиепн дижу царстна

Епиру. Земља старих Дачана, тај векошш пролаз 
свпју варвара са севера на југ ка Цариграду и Со- 
луну постала јо после доласка Словена убрзо 
„пспражњена земља без становнпка” (1егга уасаа е<; 
ћаШ1а{ог11)и5 безШнГа) 1соју треба поповно пасеља- 
ватп. Са Балкапа овамо се повлаче у погодпом мо- 
мепту балкански Латипцп, данашњп Румуип, а у 
Грчку долазе опет Грцп. А у време кад се распада 
стара српска држава, у Епир п земље северно од 
њега селе се са планпна око Крује п Прнзрена дар- 
данскп и трачкн преостацп, данашњп Арбанаси.

Из овога се приказа впди да су само они Сло- 
вени који су заменили па контпненталноа! балкан- 
ском трапезу балкапске Латинце п у солунској, цари- 
градској и валонској позадинп јелшшзоване Дар- 
данце и Трачане, Македонце и Еппрце, моглн да 
створе такву чврсту масу која је у два наврата по- 
кушала да преузме у своје руке баштину визаптиске 
државе иа Балкану. То је бпло најпре у Симеопово 
доба бугарске историје (890—927). Оп па Балкапу 
покушава да створи опо што су на Западу хтели да 
створе Немцп. Као овп што па развалинама римске 
светске државе покушавају да створе „свето римско 
царство немачког народа” (баз ћеШ§е гбт1бсће Кстћ 
<1ец{бсћег ^абоп), тако и Спмеон на Балкану хоће 
да па развалинама Византије оснује бугарско цар- 
ство. Цар Спмеон ствара и словснску књижевност 
потпуло византиског тппа. Касније, у XIV вску, пе- 
ких стотипу годнна пре слома Впзантије, цар Душан 
полазеГш са запада ствара „царство Србљем и Гр- 
ком” (1331—1355). Оба ова словенска дела, која су 
ишла за тпм да наслсде п замене стару византнску
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:Ромсјски прнморцн и слопспски комнсњаци 1
светску државу, остадоше само лична подражава- 
1ва Визаптије и не могоше се одржати иза својих 
стваралаца. Док су радиле љихове гепијалне руке, 
дотле је постојала и њпхова држава. Чпм су пх на- 
следили слаби владари, њпхова се дела почињу да 
раснадају. То значп, делом, да нису далн органи- 
зацпје тако јаке да би се могле одржати дуже вре- 
ме а делом опет, како су и Симеон и Дупшн бнлн 
искључиво континенталци без икакве моћи на мору, 
они иису 1ш били у стању да Внзаптнји даду одлу- 
чап смртпи ударац. Тај је морао доИи нстовремено 
са копна и са мора.

Тако се завршава внзантиски део балканског 
државног стварања. Визаптија, која се у ово доба 
налази на балкаиској периферији, настоји да се 
одржи а словенскн континенталцн на Балкапу по- 
дражавају Впзантији у стварању државе и правиог 
поретка. Никада, нп пре пи после, Балкан ппје био 
тако јако раздељен па две поле, па контииент п на 
периферију, као у ово доба.

Балкаи за доба Византије није био у стању да 
створи оиаква културна дела иа пољу државном и 
социјалиом као пгго пх је дао јелпнски стари Бал- 
кан, дела која смо виделп у граду као држави, и у 
космополису Алсксапдра Македонског. Византиски 
Балкан, растављен национално и географски: па 
једној страни впзантиски Грци, на другој страни 
културно византизовани Словени; на једпој страни 
континенталш! и компактнп трапез, а на другој 
расцепкана периферпја, овај и овакав Балкан тра- 
жио је уравнотеженост у државпом и соцпјалном 
поглсду за све време до доласка Турака на Балкап.
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Сукоб номада и сталноссдслаца

Код оваквих прилтш ратппчком турском паро- 
ду, којп јо иотекао од степскдх освајача, кијо било 
тсппго да покорп цео Балкап за сразмерно кратхсо 
време. Он је пмао пре свега сва преимућства турског 
номада која су га чпппла јаким п пссавладпвш« 
према балканском сталноседеоцу. Прво п нрво, но- 
мад има поограхшчено поверење у свога вођу. Што 
овај закључи, то помад без колебања п дугог саве- 
товања пзвршује. Код сталноссделаца по постојп 
нигде таква утледна лпчност (ауторптет). Вођство 
сталноседелаца обичпо је разбијено. Оно је осуђено 
да губп време у дугпм саветовањпма оида када тре- 
ба радити. Множипа вођа што их има сталноседелац 
раде тако да со не могу сложптп плн ако се и сложе, 
они не могу заједшгчкл дуго да раде. Не зову се 
Турци забадава према своме вођу, Осмаплијс. Већ 
пх ово чипи, ма да су с ночетка бројем много сла- 
бпјп од сталноссделаца па Балкану, далоко способ- 
шхјнма за ударац.

За кратко време стварају Турцп па Ба-шсану 
своју светску државу. Она је, као и Александрова, 
пзнад народа п заснпва се на исламу п његовој 
култури. Алп та држава има једну голему ману. 
ЗаснивајуЈш се искључиво на припципу освајања 
и пшрења пслама п идући у прво времо једино за 
тим, она је бпла узрок да су се протнв ње створила 
у Бвропи два јака бедема. На ссверу османска па- 
језда бпла је разлог да су се околпо хришћапске 
земље почеле окушватп око Аустрпје. Турци својнм 
освајачким походнма помажу да со ствара аустри- 
ско царство па конпгаенту, а па мору им члпи јаку 
брану млетачка републпка као поморска власт. Бал-
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Хајдуци, ускоци, клсфтс и комитацијс

кански Словснн са континенталног трапеза играју 
хсао хришћани знатну улогу у јачању п једне п дру- 
ге државе. Они, због Турака, помажу п континеп- 
талну Аустрпју и поморску млетачку републику. 
Тако османска држава на Балкану има против себе 
два јака нротивника, дво вслике силе у своје доба. 
Против ове две велике снле она мора да со борп 
за време чнтавог свога владања од 5 вскова иа Бал- 
кану. То је разлог да јо бнла прнснљепа да радн 
само као ратпичка држава која не иде за тпм да 
створи стални правни поредак за све своје ноданике. 
Хршнћани су подаппцн другога реда, а само пслам- 
ско становппштво је носилац државе. Балкански 
Словени као и другн псисламскн народн, пзузев Ру- 
иуна на перифернји који успешо да очувају нзу- 
зетан положај, пскљученн су сасвнм пз стварања п 
уређнванл државо за чотаво времо турског владања. 
Културнн рад стварања државе и социјалног порет- 
ка не постоји внше за њнх. Место тога развнја со 
код 1бих личио јунаштво у поједпначннм 
подвнзнма хајдуштва и ускоштва, пли у служби 
околнпх држава као кондотпјсрство или пак у врс- 
мс кад је Турска почела да се европспзује, у доба 
т.зв. тапзнмата, као комнтаџије. Ове трн врсте лич- 
пог јунаштва (хсројства) главно су и обе- 
л е ж ј е соцпјалпс културе код свпх 
пепсламскнх н а р о д а н а Б а л к а н у. 
Исламскп граннчарн турске и словенске пародности 
(мартолози) развпјају такођер ово лпчно јунаштво 
(херопзам). Оп је дао иовода да се у ово доба развп- 
ју на Балкану личне врлино којпх нема другде у 
Бврони, као другарство, лпчна по-
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Чаршнја и ћепенак

жртвованост и побратимство. У овом 
правцу дао је Балкан у доба турскога владања прп- 
мере, каквих бп се могло паГш само у Шпанији за 
доба Маура. Опадаљс (декаденција) турске управе 
необнчно је погодовало развнјљу личног јунаштва 
илп б а л к а н с к о г х е р о и з м а.

Јунаштво је постало духовиа осповнца каснлјем 
балканском препороду или васкрсу (рнзорђименту). 
(Овако зовемо читаво доба новнје балканске исто- 
рије од усташса српског и грчког па све до конца 
свстскога рата, када је завршен рад на стварању 
балканских пационалннх држава). Балкапско чој- 
ство очптовало се за читаво ово важпо доба иове 
балканске исторпје. Али балкапски препород није 
баштшшо из турскога Балкана само чојство и ју- 
наштво, које су показивали сви устаници, српскп 
„хајдуци”, касније комите, грчки клефте и арбански 
одметници од Турске управе као и нсламски бра- 
нителш отоманске империје п разпи балканскп кон- 
дотијери (мартолози), грчки страдиоти, итд., који 
су бпли у служби околних држава. Турско доба да- 
ло је балканском препороду и градску (урба- 
нистичку) и социјалпу осповицу. 
Турско владање донело је у балканске земље о р и- 
енталнн варошки жнвот и ориентал- 
ни начин грађеља кућа по градовима, ориентално 
уређеље градске управе (меџлнс, беледије). Сви 
градови балкански иаличе као јаје јајету. Осно- 
вица јс градскога жпвота чаршија са својпм 
Непенцпма. Чаршија пема само привредно (еко- 
помско) зиачеље, ма да јој је то најважннјс. У 
1вој се не врше само трговачки иослови и околица
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Село и задруга

не намнрује само у њој своје потребе. Чарпшја је 
била и странка. Претстављала је јавно мншљење 
града. Чаршнска политика одржавала сс и за чи- 
таво време балканског препорода. Ова се полнтика 
не руководи само начелима нацноналним и верским, 
иего сродство и мале родбинске котерије које се 
групшпу око јачпх трговаца, играју у њој пајвеИу 
улогу.

Други социјалии елемепат који је балканскн 
прешрод нреузео од турскога Балкана, јесте бал- 
к а к с к о с е л о. Турци су балкапско село препу- 
стији самоме себи. Оно је на Балкану живело го- 
тово самосталним (аутономшш) жнвотом. Једпно је 
нлаћало држави незпатан харач. Уколико је бнло 
хрхшћанско, нијс служпло пн војску. Оно чиме мо- 
дерне државе западнога облика највише утичу на 
стоарање државне идеје, војсЈса и касарна, било је 
у хремс Турака бсз утицаја па хришћански део Бал- 
кана. Ако се још узме да је овај Балкап био пре- 
пуитен својнм манастирскнм школама, тј. да се др- 
жава није никако бринула за његово просвећивање, 
рас-умеће се запгго је хришћанско балкапско село 
р аз в и л о б у ј а н ф о л к л о р н и ж и в о т и за- 
штс је очувало старовремско (патри- 
архално) уређсње којему је осповица ве 
лиха породица (задруга). Балкапско село, 
прогаашло нз турскога Балкана, очувало је фолк- 
лорку свежину каква се пе налази ннгде у Европп.

1
1

Ова три чшшоца: балкаиско чојство н јупа- 
штвој балканско село н балканска чаршија, у уској 
повезшостп траже средства и путове како би на 
развалшама турске царевине створилп нове држав-
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Грцн н Цннцари

пе оргаппзацпје на Балкапу. Срнска, бугарска и 
грчка села п мале варошицо спремају п дгоку устан- 
ке против Турске и стварају дрлчаве. Одуиевљење 
(елан) црпе пз прошле славе својих држава. У 
гр*П\ој државп даје топ усиомепа на стару Впзаи- 
тпју. Царнградскп Г^^цп најважнпјп су елемснат у 
атинској полптпцн. Код Грка подржава црква оду- 
шсвљење за стару Впзаптпју.

Црква п царпградскн грч1ш круговп учшише 
да грчку нацпоналну свест уздписе њена стара је- 
лпнска слава. Код Срба п Бугара нрошла слава није 
могла овако мо&по да делује као код Грка. Њпхове 
државпе творевпне имају далеко јачи сељачкп ?ле- 
менат п чарпшја у њима мање делује пего код Г|ка. 
Због тога је српскн н бугарски нацпоналпзам мосао 
миого лакше да напустп црквенп словенскп јојшс 
по што је то био случај код Грка где је језнчно 
пптаље остало нерешено све до данас.

Балканскп Цинцарп, једап од пајважкшјих еле- 
мената балканске чарпгаје, не развпше свог засебжог 
нацпоналнзма, него се дадоше у службу вшпе грч- 
ком а мање словепском националнзму, већ пр^ма 
томе у чпјој су се средннн налазпли.

Арбапаси, који су већнном муслпмапи, раши- 
ше пационализам своје врсте. Као и код босашких 
муслнмана п код њих је био јако самосталпп (зуто- 
помнн), од Тура1са често незавпсап жнвот, мада су 
п једнп н други своје балкапско чојство ставшли 
нскључпво у службу отомаиске царевине. Верс? пије 
ни љих могла изједиачити са Турцима.

Ово и овакво удружепо тројство: балгапско 
чојство п балканско ссло п чарншја с т в а ра д р-
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1
Западљачки калем иа источанској подлози

жаво на Балкану према западно-ев- 
ропском узору, доводећп Европу на Балкан 
и потискујућп са Балкапа псламскн Исток.

Бал1чанскп препород ствара државе преага је- 
зппком обележју поједшшх народа п овако створе- 
ним државама даје западно-европско уређеље. Како 
се све ово у појединостима' догађало, какве су све 
штете и незгоде пропзлазпле из овога калемљоња 
западне Европе на балкапско село и на балканску 
чарпшју, предобро је познато и све то испуљава 
веома поучну исторнју читавог препорода до конца 
светскога рата, када овај препород завршава своје 
државотворпо послапство (мнспју).

Ово би бпо приказ државотворпе и соцнјаллс 
културе коју је створпо балканскл човек. Бал- 
канскн је препород повратпо Балка- 
ну његов нсконскн облнк. Опет је дошао 
на поврншпу љсгов првобнтнп пзглед приказан у 
01шх шест села која се међусобно грагагче п дону- 
њавају, мада жпве засебшш животом у омеђеним 
горскпм долппама.

Управо опако како јо турско доба дало тростру- 
ку основицу балканском препороду, исто тако даје 
овај препород осповицу будућем државотворпом п 
соцпјалном развитку на Балкапу. Нацпопални жи- 
вот ових шест села пастоји данас да се ускладп 
(хармонира), да бп створпо новп балканскп 
х у м а п п з а м. Елемснти балканског склада већ се 
јасно оцртавају на обзорју. Помирио се балканскп 
СЛОВСПС1СП континент, након што сс је ускладнла бал- 
канска лериферија. Зора балканске политичке хар- 
монијс зацело је иа помолу, боз пкаква улепшава-
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Ба.чкамскн хуманитст

и>а н оптгошстнчког претсрнванл. Политвдка хар- 
мопнја изражена у Балканском Пакту, за којн је 
дао побуду благопокојни Краљ Уједи- 
нптељ, који је својнм војничким животом оста- 
вно најлепши пример балкапског чојства и јуиа- 
штва, дала је веН у више махова прилику да се дође 
до међусобне сарадње. Сарадља, пронзлазећи иужно 
нз политпшсе хармоније, наговештава зору балкан- 
скога хуманитета. Његове су осповнцс верска, 
н а ц н о н а л н а и д р у ш т в е н а т р п е љ и- 
в о с т (т о л е р а н ц и ј а), х а р м о н и ј а 
села и града, ограничавање вели- 
ког канитала у рукама поједина- 
ца и свођење иа његову праву 
друштвену у л о г у, хармонија дру- 
штвених редова у просвећености 
и е к о н о м с к о м ж и в о т у, и, најзад, х а р- 
м о н и ј а д у х а и т е х н и к е.

Како се из овога приказа види балкански ху- 
мапитет није и не може ни бити засебне прпроде, 
него садржи опште људске црте; балкапско 
је у љему тек то пгго је израстао из балкапске сре- 
дине, што није у љу унссен пзвана, него се из ње 
самосвојпо развио, и што се је о с л о б о- 
дио подражавања Бвропн из доба пре- 
п о р о д а.

Духовпа култура коју је Балкаи показао у др- 
жавотворном и социјалном погледу јаспо доказује 
да се балкански живот развија у правцу самосвој- 
ности, у правцу идеје „Балкан балканским народи- 
ма”, коју је већ балкапски пренород објавио.
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ИерсЕШ култура на Балнану

Б алкаиска духовна култура ие завршава овим 
свој рад, 1сао што га не завршава ппгдс на земљи. 
Од времена кад је хртићанство ушло у област ја- 
ких људских организацпја, држава и људско дру- 
штво претстављају само светску власт којој је за- 
даћа земаљско добро људи. Човек пије само „за- 
дружно биће” (гооп роНИкоп), како је учпо Арп- 
стотел; ои пије само биће које зна разне науке, да 
их пскорнстп за свој земаљскн бољнтак, већ је и 
биће које всрује и које се пита зашто је на овом 
свету. Култура која оилемељује и организује овај 
мистичпи део људске природе, јесте верска (рели- 
гпозна) култура. Да внднмо шта је Балкан дао у 
овој областн.

Стари Балкан припадао је природпој пли па- 
ганској религпји. Ова је религпја уредпла одпос 
човека, слабијег створа према прпроди, јачој од 
љега. Старобалкански човек обожавао је природне 
силе. Његове нретставе о загробном жпвоту дово- 
дпле су га до поштоваи»а умрлих лредака. Није по- 
знавао само једпо божанство исго впшс богова као 
у породицн здружених (полптензам), а псто тако 
нпјс иозиавао ни свсштеничког реда строго оде-
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Паганство и Хришћанство

љепог од народа, таквог реда којп бп шхао своју 
посебну органпзацпју н у којој парод пе бп могао 
лако доћи до речп.

Морал старобалканске религпје (вере) ппхао је 
за развијањем лпчне врлпне п племепитости унутар 
оргахшзовапог града (сНе апИцио). Доброта п лепо- 
та удружене у С1сладну целпну (ка1ока§аШа) нису 
бпле пзнад идеала народа оне средине за коју је 
важнла вера. Вера није била супранационалпа хсао 
после у хрпшћанско доба.

Паганска вера иа Балкапу као п у члтавој рим- 
ској царевшш нрпмала је лако елсмепте домаћих 
народппх 1сао п других источанских вера као, на 
пример, штовање бога сунца Митре. Овај култ је по- 
знавао причешће вершпса.

Кад се почела шпритп нова вера у једпога Бо- 
га, узвпшеног пад природом (хрншћапскп моно- 
тепзам), која је настала баш у нсточном Средо- 
земљу, она је па паганском Балкану нашла плодно 
тло и овде је врло рапо бпла проповедана. Као н 
свуда у римској царевппп, хрпшћанство је и овде 
освојнло пајпре градове. Значи да је старобалкан- 
ски град (урбапизам), као п остали градовп осетпо 
пајпре потребу духовне обнове (реформе). Старо- 
балканаси паганпзам, разнолшс према крајевима п 
народпма, бно је и па Балкану потпснут па села. 
Хришћанска се црква иајпре организујо ио балкан- 
ским градовима. Духовпн иоглавари градскпх црзса- 
ва падзиру цсо духовотг живот и града и околине. 
Опи су епископи, што значи надзпратељи.

Хришћапство зпачи новн морал прс спега, и 
то супранационалап морал. Мораш љубптп ближњо-

108

*



Црква обухвата свс

га свога бпо он ма које пародпостп. Хришћанство 
развија верс1Ш живот у размерама каквпх није по- 
знавао старп Балкан. Оно култом својих светаца, му- 
ченшса и пспоснпка, својозг литургијом, у којој из- 
ражава и претставља (спмволпзнра) своју науку 
уопштс, хоће да прокшсне у духовпи жпвот целога 
човека, да га спремп за сједињење с Богом после 
смрти. Ово ппје позпавао паганпзам старога Бал- 
кана.

:

Хришћанство кде, иадаље, за тим да оделп од 
осталог друпггва оне којп бн сс хтели посветптп 
савршепом хргапћанском нспоспичком (аскетском) 
животу. Ствара манастире. Ова трп елсмснта, град, 
пеобитао развпјена литургија п монаштво учинпше 
да је хришћанство требало добро организован п 
стручно оспособљеп свештенпчки ред са правио 
тачно одрсђеним чпповпма (хијерархијом). Овакве 
оргакшзацпје ннје требао паганскп: старн Балкап. 
Црквена свештеничка оргаипзацнја нде упоредо са 
државпом и наслања се на државна средшпта. Нај- 
важшнји град на Балкану за државу п цркву јесте 
Царнград. Његов је еппскоп због самог седшпта 
свога постао врховпн црквспп поглавар Истока н 
Балкана (патријарх). Алп како је свепггенство псто 
тако јако организовано, ако пе можда н јаче него 
државна власт а хркппћанство само по себн хоће да 
прокшкпс у духовну страпу целога човека, бпо оп 
прпватпо илп јавно лице којег му драго положаја, 
ннје чудо што је владар у Визаптпјн могао да по- 
стане п верскп поглавар. Оп исповеда пре свега 
исправно всровање, оп је „веран у Псусу”.
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Епнскопн западног н нсточног Рнма

Истп процсс обавља сс и пзваи Балкана. Рим- 
скп сппскоп постаје такођер због места где седи и 
гдс државиа власт нпјс бпла опако јака као у Ца- 
риграду, најважннјн међу свнм еппскопшга. Између 
ова два епископа, римског и цариградског, нужно 
је морало доГш до сукоба и најпосле до разлаза. 
Онп су два супарнпка, које дели иајпре то што су 
бпли поглавнце двају најважнпјих средоземпих 
градскпх насеља, а затшх раздвајале су их све по- 
следпце произашле пз распада римскога царства на 
два дела. На ове основне градске п државне разли- 
ке калеме онн разлнчита учења о пореклу своје 
власти, различпте догме, птд. Један предбацује дру- 
гоме: Грчка вера пикаква вера (»^гаеса Шеа пи11а 
Шез«), впзантннско претварање, вољу за подвала- 
ма; а другп слпчно одговара: У Латпна верс не- 
ма, птд.

Кад су се ова два еппскопа разишла, добише 
коначни облик две врсте (типа) хришНаиства, 
псточно п западно. Готово цео Балкан потпаде под 
псточно хришћанство, н онај који се је у лнтургнји 
служпо грчкнм језиком као и онај који је остао 
код латинског језика, а само најзанадшхји део Или- 
рпкума оста у вези са Римом. Иако је основно 
хришћанско веровање остало и надаље исто у оба 
ова хрншћапска типа, нпак је у погледу хијерар- 
хиске организацијс источно-балкаиско хрпшћанство 
пошло засебним путем. Оргапизацпја све- 
штеничког реда развија се од првог 
почетка на Балкапу под вођством Цариграда н а 
народиом п р и и ц и п у. Рим оста п у овом 
погледу супрапацпопалан: угледа се у рпмску свст-
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Источии Рпм јс шнрокогруд

ску државу. Оргаиизација црквеног свештеннчког 
реда на нардној подлози има за последицу да се 
цсо хришћански живот развпја у 
вези са народпнм жнвотом. Лнтур- 
гпја се врши на народном језпку, а цркве се 
организују прсма државама. Кад се организовала 
бугарска држава са Симеоном па челу, оргаии- 
зовала се и бугарска црква. Тако пастаде на 
континенталиом делу Балкана прва словенска 
црквена организација са Охрпдом п Преславом 
па челу. Кад се органнзује па западпом делу 
овога Балкана српска држава, ствара се и српска 
државна и пационална црква. Грчки Царпград се 
показао у овом иравцу необнчно толераптан. Ова 
толеранцнја је ишла тако далеко да су два солунска 
Грка по народности а но положају велнкодостој- 
ника, св. браНа Ћпрпло п Методије, створили с л о- 
венски литургиски језпк. Оваквог дела 
није дао Запад. Римскп еппскоп морао је дозволлти 
такође словенски литургиски језик, впдећн да је ои 
на Балкану већ ухватио корена. Глаголица у 
пајзападннјем делу балканскога контппента и на 
Јадрану јесте, дахсле, иоследњи изданак балканског 
хрпшћанства основаног иа народиом темељу.

Према државама и народима ствара Византија 
на Балкану самосталне (аутокефалне) 
ц р к в е. Тога нема код западног хришћаиства. Овај 
се процес вршп до наших дана кад се, најзад, ствара 
и арбанска аутокефална црква. У доба турског вла- 
дања Бугари стварају снажан покрет за црквепу нс- 
завпсност у облпку егзархпзма којп у својој суштини 
одговара у свем балканској хришћанској тенденцији.

•‘РААСПА БИБлИОУеК*.
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Задужбнне и вакуфи

За балканске Влахе (Цнпцаре) постојао је у охрнд- 
ској црквеној организацпји посебан еппскоп, тако 
да ру»1упс1са православпа цр1сва вуче лозу од охрид- 
ске словенскс цркве. И опет једна појава која одго- 
вара ошптој тепденцнји црквеног хришћанског жи- 
вота па Балкапу.

Права балкапска релпгпја после нестанка ста- 
робалканског пагапства јесте, дакле, х р п ш ћ а н- 
ство коме је основно обележје то- 
леранцпја државна и народпа. Бал- 
капско хрпшћанство проводп своју организацију п 
цео верскп живот на ттх основама. Ово хришћанство 
инје супранационално.

Друге две ванбалканске верске заједнпце ухва- 
тпле су такође корепа на Балкану. Од љих једна, 
католнчапство, укорегахла се на северозападној пе- 
риферији словснског п арбапског Балкапа. Другу 
јо веру рапшрила отомапска царевина по целом Бал- 
кану, всћпном у мањим оазама, н то нарочито по 
градовима. Ова је вера у велпкој мерп делила суд- 
бппу отомапске царевипе. То је ислам. Обе ове вер- 
скс заједнице, н ислам п католицизам, по својој 
организацијп и служби божјој су супранацпопалне.

Једпо од главнпх обележја ислама јесу з а- 
д у ж б и н е, в а к у ф и. Њих је оставио пслам па 
Балкану у пзобиљу. У овом погледу ислам је само 
појачао ону тсндеицију коју још од раније заступа 
п хришћапскп Балкап. Познате су задужбпне у 
средљем веку. Задужбина обележава 
уопште све балкапско православ- 
це, и Грке н Србе н Бугаре и Румуне, тако да се
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*Брат јс мио којс всре био*

данас може опажатн по задужбпнама разлшса изме- 
1>у нсточлог п западног хриш&анства па Балкану.

Поред вакуфа обелсжава нслам н необпчна 
верска толеранцпја. Пслам дозвол>ава чак разлику 
у верп међу брачним друговнма. По курану муж н 
жепа могу бнти различите вере. И у овом погледу 
нс л а м је у складу донекле са оп- 
штом толерапцнјом нсточног хрн- 
шћанства које смо горе оцртали. Треба наро- 
чнто пагласити да је ислам необично појачао толе- 
ранцпју као општу црту верског жнвота па Балкаиу. 
Може се с правом рсћн да јо позната наша изрека: 
„Брат је мио које вере бпо” настала у доба док је 
пслам бпо државпа вера на Балкану.

Ова основпа мисао балкапскога верског морала 
произлази пе само пз целокуппог псториског развит- 
ка верског живота на Балкану, него и из географ- 
скс расиростраљепости главннх балканских вера. 
Ниједпа вера на Балкану нпје нмала у доба тур- 
скога господства потпуну компактност. Све су бп- 
лс раштркапс п испремешапе. Боспа и Херцеговп- 
внпа, Арбанија н Бугарска пружају у овом правцу 
праве мозаике. Што су пеке балканске државе, као 
лрсдратпа Србпја н дапас Грчка, постале компактно 
православне државе, то је послсдица љиховог пре- 
порода, иселлвања муслимана (мухацпрства) и из- 
мене стаповништва. Верску трпељивост захтева, 
дакле, пе само псторпски развнтак вера па Балкану 
пего п љпхова гсографска распрострањеност на овом 
Полуострву. Верска нетрпељивост у стварп је не- 
балканска појава. Њу је ссбп кад и кад дозволл- 
вала млетачка и аустрпјанска управа, шнрећн пред-

р\
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Камсн тсмсљац всрскс културс

расуде и клевсте о визаптиској покварености и ра- 
дећи изразито на прозелитпзагу (на католичењу и 
унпјаћењу). Балкапска толерапција је уједно и нај- 
лепша п најхуманија страпа верскога живота на 
овом Полуострву п мора остатп као камен темељац 
верске културе.

I
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Баманске уиетностн

Д.уховна се култура не завршава вером. Човек 
хоће да иснољн своје осећаје у ваљским ликовима 
не због Јсаквих лнчннх корнстн, већ да даде одушка 
своме весељу и задовољству у подражавању прн- 
роди и људнма илп да прославп божанство. Важан 
део духовне културе сачињавају уметности. Ова 
врста духовпе културе чпни прелаз ка матернјал- 
ној. Обе културе могу се и здружити. Граде се куће 
које служе људској корнсти, а оие се могу украспти, 
итд. Вајарству и слпкарству служп матернја за 
стварање, итд. У уметничкој културн Балкан је дао 
важних дела целоме човечанству као н у књижев- 
ностп.

М*

Стари Балкан дао је класичних дела у вајар- 
ству п архитектури, п то у овим уметиичкнм врстама 
далеко зпачајнијпх него лп у сликарству. Хршпћан- 
ски византиски Балкан ствара опет противно ста- 
роме класичне ствари у византиском сликарству и 
у црквеним грађсвинама, а ништа у вајарству.

Старобалкаиска класична уметност сва је у си- 
метрији н у приказивању савршеног човечјег тела. 
Симетрија се у архитектурн иживљава у ступовима 
(дорским и јопским) којп красе храмове. Духовпн
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Слнкарство и вајарство

носплац старобалЈашске Јсласичне уметпостп је па- 
ганскн реалпзам којн глсда и тралси у човеку при- 
роде, у његовпм млшпИима п цртама лица, лепоту 
п у њој ужпва. Старобалкапска уметност старпх Је- 
лпна прошпрпла се пе само по цслом Балкану пего 
и по чнтавој римској нмперпји и може се рећп да 
је постала главна уметиост север- 
ппх (псточнпх п западпнх) обала 
Средоземља.

Од старог балканског слшсарства сачувало се 
оснм слика на вазама врло мало. Зна се да су стари 
Грцп бојнли и кнпове, на је према томе бслина са- 
времеиог вајарства скроз некласична. Велпки сли- 
карп као Полпгнот, Зеукспс, Параспј и Апелес бплн 
су према суду стручњака савршешх мајсторп и верни 
тумачи пстинског живота. Западноевропски препо- 
роди, нарочито романскп н германскн, постали су 
сасвим под утпцајем Балкапа. Прн том је и јужно- 
словенско средњовековне слшсарство нграло важну 
и нс чнсто носредничку улогу. Подпзање споменпка 
и ступова по јавпгох местима прпмљепо је из старо- 
балканске уметпостп.

Стилови као репесанс п амппр но могу се за- 
мпслити без старобалканског узора. Нарочито се то 
лепо може утврдпти кад се пореди стил ампира са 
споменицима старобалканске уметностп сачуваним 
у сасвпм јелипнстичком граду Помпеји. Правилпост 
његових улица и хармопија свпх величина су зрели 
плод јелпнистичке уметности, која сасвим одбацује 
нејаспоћу п неуједиаченост. Ако велшш Лионардо 
Да ВинГнг захтева озбилшо проучавање свих лшпхја 
и вслнчина л»удског тела и ако тражи добро знахвс
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Балканска умстност и рснссанса

гсометрнје као и Платоп, то јс све према старобал- 
канском узору. Све су то Римљани и Ромапи прп- 
мили од Балкаиа, старог и средњовековпог.

Одличан позпавалац средљовековнс балканске 
уметности, бечки научник Ј. Шчнгофски, у целом 
низу расправа доказује лепоту п значај средњове- 
ковне уметности на Балкаиу и њсп утпцај на репе- 
сансу (препород па Западу). Осврћућп се па мшшво- 
ње једпог италијанског исторнчара, који је тврдпо 
да је словеиска уметпост у Далмацији била под 
утицајем латинскнм и пталијанским, Шчигофски 
каже ово: „То и такво схватање је 
једпострано, јер је Италија од 
Балкапа примпла мпого внше, и е- 
го што је икада била у стаљу да 
в р а т п.”

Како је хришћанство помакло идеал човечјега 
жипота са ужптка па овом свету па пебески, па за- 
једницу с Богом, старојелпнски реализам није се 
одржао на Балкану за све време византиске иите- 
грацпје. Светачка икона постаје у Впзантпјп главно 
обележје уметпичког стварања. Цркве као задуж- 
бипе дају за то обплног матерпјала. Манастири су 
главни пионири уметностн. Стварају се и сада као 
и пре сликарске школе п мапире. Византнска умет- 
иост светачка нашла је заштитпика по свим бал- 
канским државама овога доба. Слпкарство у сред- 
њевековној Србији нарочито се пстиче. Али се ка- 
сније, кад пестаје бугарске и српске државе са бал- 
канског коптинента, нрепоси и у румунске поду- 
павске кнежевппе.
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Мсштровић и народна уметност

Већ слнкарство впзантиског Балкана имало је 
веза са уметношћу Истока. Са доласком Турака на 
БаЈпсан арапсгса нсточапска умстност преплављује 
Балкан. Значајна је црта ове уметности орнаменат, 
а у архитектури као п код Внзантннаца куиола 
(кубе). Бројне џамије по балканским градовима 
спомепици су ове уметности. Како су их зидали 
исламски нрнпадницн Балкана и даривали својим 
задужбинама (вакуфхша), они иду исто тако у бал- 
канску уметност као и старе српскс задужбине.

Балкански препород почиње да даје уметничке 
вредности истом у последње време. Сликари и ва- 
јари обрађују нацноналне мотиве, народхпх живот 
(фолклор) или сцене пз националие псторнје. Кла- 
сичпа дела дао је у најновије доба сељачкп син 
И в а н М е ш т р о в п И, познат по целом свету.

Поред ове високе уметиости цео Балкан је пун 
ниже иародне фолклорне уметпости. Као у 1ч1би- 
жевности тако и овде треба да разлпкујемо две 
врсте стварања, фолклорно (народпо) и венггачко. 
Једно и друго ннје строго одељепо. Вештачки умет- 
ник може да се инспирише па народпом баш као и 
кхБижевник. У фолклорној је уметностн Балкан 
нарочито богат већ стога што је у потпуној свежпни 
очувао народиу ношњу и код мушкараца и жена, 
на селу потпуно, а по варошима деломице. Колпко 
је богатства у орнаментици на балканским ношња- 
ма, не треба поссбно истнцати. У овом погледу за- 
падна је Бвропа бледа. У том богатству једнако се 
истичу све балканске земљс.

Што се тиче музике зпа се да јс црквепа пссма 
по православним црквама у иеку руку непосрсдпо

!
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Балканска музика

продужсње старобалканскс грчке песме, парочито 
она која сс пева у цариградској патријаршијп. Али 
ц црквена иесма католичЈса не може се замислити 
без класичпо грчке музнке. Иако ова потсећа на 
соло какве наше свирале или флауте, ипак јс опа 
познавала главпе елемепте савремене музнке у Ев- 
ропи. Разуме се без њене оркестарске полифоније 
(втие гласова илп ннструмената истовремено), јер 
се певало и свирало уннсоно и само са октавском 
пратњом. Како ннје било правог контрапункта, то 
можемо оркестар старобалканског иозоршита поре- 
днти са фанфаром, којој је прндодат који тлмлан 
нлн бубањ. Колнко европска музнка, поред свег 
свог богатства и шаренила, дугује простој н за мо- 
дерно ухо сиромашној старобалканској музнцн, ви- 
дн се пајбољс по томе што је од ње преузела скале 
са нстпм бројем топова, чије је односе у бројкама 
нзрачунавао већ Питагора. Модерна музшса Игора 
Стравппског као да се желп мало повратнтп старо- 
балканској прнмитивној музицн.

Разумс сс да бн наша пзлагања о свему оном 
чиме је Балтган задужпо европску уметпост у свнм 
њсним областима била много потпунија н убедљн- 
вија кад бп ималп на расположењу из свих грана 
уметности довол>ап број сачуваних споменпка. Тако 
нам је сачувана не1га врста оргулл пз позног старог 
века. Зна се п то да су свп Балканцн, а пе само 
Грци, нарочпто Трачани п Дарданцн волсли и не- 
говали музику. Ипак је поред свега тога због оскуд- 
них остатака паш суд непотпуп. Јсдино вајарство 
п архнтектура старог Балкана као и пеке технпчке 
творсшшс романско-ромејског Балкапа (централно



Пссма и игра здружуЈе Балканцс

грејање, кола и лађа са таксаметром, прокопавање 
тунела, прво појаве електрнне п магнетнзма итд.) 
казују како су уметност, паука и тсхпика бшш на 
велнкој внспни. У пекхш гранама улхетности стари 
Балкан остао је до дана данашњег педостнжив.

Народпа музика савремепог Балхсана иохсазује 
много јачи утпцај ападолске уметностн. Тај је утп- 
цај старијп од појаве Турака. Већ у православној 
црквеној песмп наплазп:.1о на мелоднје које нотпчу 
пз Спрнје. Доцније су Турцп у знатној мери поја- 
чали утицај псточанске музпке. Тако се, на при- 
мер, у игрп звапој „арапско кокоњенгге” која се са 
пезнатпим варпјантама (разлпкама) игра у сред- 
њем н северном Балкану, огледа утицај Истока. Тај 
утицај је нарочпто јак у босанскпм севдалинкама. 
Мислп се да Јужпи Словени, између Косова и Пшиа, 
нмају најлепше мелодпје стога игго су у тпм крајо- 
внма жнвелн некад стари Дардапци.

Можда ниједна уметност не показује тако јасно 
духовпу заједпицу Балкапаца као музпка која је 
прави склад класичннх, средоземппх, словенских и 
псточапскпх елемената.
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БалЕЈанска вшеријапна нртура I-№з апад1Бак, којп је иавшсао да у својој средпни 
тражи све опо што му данаипва техшпса прулса за 
што удобпијн начин исивота (конфор), кад дође па 
Балкан волп да говорп о техничкој заосталости 
балкапске прпвреде. Нтсо пе оспорава да се да- 
нашња прнвреда балкапскпх земаља налазн пасге- 
пену којп је још далеко од технпчзсог савршенства 
земалл индустрпског Запада. Али, ко процењује 
балЈсапскн привредшх живот, не сме да једнострапо 
прнмељује западљачка мернла него мора да цео 
развптак тога живота посматра у исторпској пер- 
спективн. Постуиајућн па тај начнн оп ће доћи до 
закључака којп су по Балкап несрављепо повољнпјн 
Сазпаће тако да Балкан, као нгго је у подручју ду- 
ховне културе дао човечапству дела од трајно врсд- 
ностп, тако и у подручју матерпјалне културе ра- 
сполаже са свпм онпм фпзпчкнм, пптелектуалншх 
п моралним својствго1а која омогућују љено уздп- 
заље на завидап степсн шшретка. Што Балкан већ 
данас ннје достигао тај степен, кршшца не лежи у 
љеговом тлу и људима него у узроцима који леже 
нзван домашаја људске воље и моћи.
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Балкаискн прспород и спропска тсхника

Све до познатог нроцвата прнродних наука на 
којем се оснпва цсо техннчкп папредак — а овај 
је претстављао главнп услов за наглн развитак мо- 
дерне прпвредс крајем ХУШ и почеткол1 XIX сто- 
лећа — привредни живот европског Заиада, ни по 
степену тсхнпчког напретка ни по својим друштве- 
инм одпосима није бпо много одмакао од прнвред- 
пог жнвота иа Балкапу. Исто као овде, и тамо је 
у пољоприврсдн владао тзв. феудални снстем (уре- 
ђеље правпих односа на селу по коме сопственост 
земље припада само новлашћешгм сталежима а 
сељаку је прниадало само ираво да држи земљу и 
дужпост да је обрађује н даје сопственнку делове 
прихода), а варошка привреда имала је карактер 
занатски и била је ограничена на врло узак круг 
размсне. Сама тсхшпса полЈОиривредпе и занатске 
пропзводљс као и културнл степеи иачина жпвота 
(стапдард) бпли су у многом сличпи оним на Бал- 
капу. Тек поменути размах прнродппх паука н тех- 
пике са позпатим епохалшгм пзумима (парна ма- 
шппа у првом реду) створили су читаву револуцију 
п далп сасвим повп вид целом привредпом животу 
водећи га техпичком савршеиству. Али је сјај тога 
техничког савршепства замрачеи великим друштве- 
шгм педостатцима.

За овај нагли преокрет у свом нривредом раз- 
витку европски Запад дугујс даклс прс свега ви- 
соком степепу своје науке до кога Балкан, у то 
време када сс радило да задобије тек основпе по- 
лптичке слободе, шгје могао доћп. Јер позната је 
латииска пословица: 1п1ег агта нПеп! Мивае (кад 
се ратује ћуте музе, т.ј. нсма културног живота). А
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Поморци, трговци, кнрицијс !

колико европскп Запад за овај процват модерне 
науке и техпике дугује баш Балкану, препорађа- 
јући цео свој духовни живот на старобалканскнм 
основама, — о том је већ раније било речи.

У ранијим времеиима, све до настанка тзв. мо- 
дерне нривреде, Балкап је, међутим, и у области 
прпвредног жпвота дао доказа своје несумљпве 
вредиости. И облици материјалне културе у којој 
се истакао с т а р и Балкан нису мање значајни 
него што су дела љегове духовне културе.

Стари Балкан развио је поморство до иајвеће 
висине на Средоземљу и претекао феничко. Рпмља- 
нп су ишли у школу код грчких помораца. Помор- 
ство је остало главно занпмаље визаптиских и да- 
пашњих Грка. На Балкапу пије оно ипак пикада 
било икључнва својина љнхова. Као Егејско илп 
Бело Море, богато острвима пгго је силило обалске 
станопнике да траже зараду на мору, тако је деловао 
од најстаријих времена п јужпословенски Јадрап. 
Илирскп Либурни пстакли су се у поморству баш 
као п Словепи далматипских обала, и то за рана. 
За време хрватских владара могли су се озбиљно 
ухватитн у коштац и са Млечанима.

Балканске планиле створиле су особити тип 
преноса (транспорта) којим су се бавпли Власи у 
старој српској држави. Влашке кириџије вршилс су 
размспу робс између ириморја и континента. Из 
љиховнх се редова развпо каснпјс за доба Турака 
балкапски трговац по варошима, који је својом 
окретношћу допирао далеко у Европу и у Египат. 
Као балкански трговцп парочпто су се пстакли Грци 
п Цинцари који су давалп главно обележје бал-
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Замати н кућна индустрија

капској контннепталној чарпшјп. Да балканскн 
Словени ннсу без способности у овом правцу, до- 
казује најбоље богата трговачка историја дубро- 
вачке републшсе.

Поллпрпвредни радовп обављалл су се у сред- 
љем веку па Балкану делом у појединачншх сс- 
љачким газдипствима, али је било п велпкпх еко- 
помнја на властелзшскпм а нарочито на манастир- 
скшх имашпма, где је могла доћп до боље прпмене 
п подела рада, па су се могли развнти и занати у 
оквпру сеоске привреде.

Занатсхса радпност нарочпто се развпла 
од доласка Турака, у градскпм чаришјама, па се у 
пзвесидм запатима дошло до завидпог технххчког са- 
вршепства н таквп су пропзводи, нарочито кујунџи- 
скп, доннрали и на многа ванбалкансхса тржишта. 
Ручни радови балкансхсе жене, на селу и у 11)аду, 
којп су се све до данас очували, дају доказа о ве- 
ликој осећајности њихових стваралаца, о обиљу 
маште и уметничке пнтенцнје, и достижу велшсо 
техничко савршенство. Ови радови претставллју 
неисцрпно народно благо п дају могућпости и њи- 
ховог пскорншћехва у ипдустријске сврхе. Поред за- 
ната постојала је врло развијепа кућпа инду- 
с т р и ј а чијих остатака има и данас.

На средњевековном Балкапу бпло је развијепо 
и рударство о чем сведоче иалази по Босхш, 
Србији п Бугарској.

Из овог кратког осврта па прошлост балканске 
привреде јасххо се види да Балкан, и у иогледу 
свога тла и у погледу својнх људи, кријо у себп 
све могућности за прпвредни п технички развитак
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Никола Тссла

Iкојп неће ништа заостајатн за развптком напред- 
нпјнх народа.

Технпчка култура је, међутим, бил>ка која сс 
ванредно брзо развпја, ако има услова за то. То 
најбољо показују Јапап н Савезпо Државе Америке. 
А да Балкаицу не само ппје стран смпсао за тсх- 
пички напредак него да је он у стаљу да и па том 
пољу пруисп стваралачка дела највпше вредпостл, 
доказује појава Николе Тесле, који је члсти 
Балканац дпнарског појаса.

Ван сумње је, међутим, да ће развптак техничке 
и уопште матерпјалне културе па Балкану изи- 
скивати пзвесне опасностп које тај процес иначе не- 
миновпо собом допоси. Док су у преиндустрнско 
време за прпвреднп напредак поједпнца или група 
бпле довољне личне способпостп, данас се неки оз- 
биљнијп прнвредни напредак пе да замислнти без 
капнтала. Кад бисмо хтели допуститп да несме- 
тапо улази у земљу страни капитал, мн бпсмо могли 
много брже постићл техничке напретке. Али иску- 
ство је показало да несметаио препуштање прпвреде 
страпом капиталу доводи до врло тешких последица 
у нацпоналном п социјалном развптку парода. Стога 
се у овом погледу мора поступатп врло опрезно.

У сваком злу, међутнм, пма и добра. Ако Бал- 
кап до дапас пије пмао среће да у погледу на- 
претка материјалне културе пде у корак са папред- 
нпјпм народима, он ће иматп у том то преимућство 
да, у иастојању да иадокнадп пзгубљено, пзбегава 
све опе грешке у које је западпи свст, у свом при- 
вредном развитку, пемнловно морао унадати. Тпх 
грешака нма мпого, а пајвсћа је та, што се код не-
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Балкаиац и машина

обузданог замаха техннчког напретка није имало 
довољно времена да се и друштвени односи саобра- 
жавају оиоме па је први често ишао па штету 
другога.

Балкан је већ у време антнке одисао духом то- 
леранције п хуманости и пружио доказа о свом за- 
дружном смислу. Он, и у свом будућем прнвредном 
развитку, мора настојатп да успоставп нужну рав- 
нотежу нзмеђу техпичког привредног напретка и 
своје старе задружностн и хуманостп. Ако у том 
успе, Балкан ће и у тој новој области људске де- 
латности задужити човечанство једннм делом које 
ће бити псто тако непролазно какви су били и да- 
ровн које је Балкан дао човечанству у областн ду- 
ховне културе.
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Телесна култура на Балкану

кад су у лето 1936 јужнословенски тр^гачи пре- 
носнли свету ватру са Олшшије за олпмписке све- 
чаности у Берлину, много се писало у дневној штам- 
пп о олимпискпм играма и о љубави према спорту 
код старих Грка. Поменуло се и то да је словенско 
соколство, у речитој супротпости према сиглеском 
спорту појава савршепо народска, настало по углс- 
дању иа старе Грке. Али нигде се пије могло чи- 
тати да су се спортом бавили стари Балшшци још 
пре досељења старих Грка са севера из Подунавља 
на стари јужни Балкан. Већ из спомеипка са старог 
Крита сазнајемо да су се Крпћани такзгачплн у бок- 
сању и да су сс нарочито даме тог времена бавиле 
вратоломним спортом у играма са биковпма. Док су 
се источ1вачки народи као Асирци п Персијанци 
бавпли само ловом, дотле су се иа старом Балкану 
развнле у потпуности све врсте данашњега спорта. 
Грчкп досељеницп преузели су од балканских ста- 
ринаца, Плира и средозе.маца, не само пет главппх 
врста сиорта, које сачнљавају олимпијски пси- 
татлом (пст такмпчења: скок, трка, бацаље копља 
и диска и рваље) него и осталс врсте спорта.

\
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Спорт и игре на старом Балкану

Да јо европскн спорт нлирско-грчког порекла 
са старог Крпта п Балкапа, впдп со ие само по слн- 
кама боксача са прегрчког Крита него п по томе 
што је спорт пајвпше пегован у Спарти и на Пело- 
понезу, где је била света Олшгаија п где је жи- 
вело са дорским Грцима једно цело племе илирског 
порекла. У Атини се нарочнто пеговао хокеј и тре- 
ннрање петлова за борбу, коју налазпмо још п да- 
нас у господској Епглеској п у старовремској Ар- 
бапнји. Јако су биле омнљене трке са колима све 
од XV века пре Хр. до под крај ромејског или ви- 
зантиског царства, дакле кроз некпх 30 векова. Оди- 
сеј, којн је по свом пореклу нлирскн поморац, сма- 
тра спорт обележјем слободног човека. Славпи тра- 
гичар Софокле бпо је и у жепском костиму врло 
спретап у лоптању.

Спорт је бпо код првих грчких освајача приви- 
легиј господског (арпстократског) друштва, али већ 
под крај УП в., кад све више освајају народске 
(демократске) струје у верском п политичком жи- 
воту, спорт постајо оипггам иародним занимањем. 
Олимписки победници и рвачи (атлете) стичу огром- 
ну славу. Неки од њих бивају стварно обоисавани. 
Под влашћу Рпмљана спортске утакмице у Атини 
и на осталом Балкану привлаче небројене гледаоце 
из целог света. Људи су се делили у странкс по 
гам паргајама према поједигаш такмичарима. Гу- 
љелмо Фереро о том пише следеће:

„За време Ршхске империје Грчка је бпла цен- 
тар спортског лудила које беше обузело све расе 
и провипције у Нмпсрији. Обпол>епе су чувеие игре 
класичног доба: олимппјске, пстмпчке, иемсјске,
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Утакмица је старобалканска страст

хгатвјске; уведене су биле тако исто нове игре, и 
ушхожио се број ннсола за све врсте атлетпке и 
гнмнастике. Игре су биле велнка страст, велика 
слава п, можда, тако исто и најбогатији извор при- 
хода за земљу, Из свих крајева Империје долазно 
је свет па велнке игре. Грчка је у то доба давала 
иало песпика н фнлозофа, али много атлета који 
су односили награде. Са свих страна света дола- 
зили су у Грчку сви они који су хтели да ностану 
чувенп атлети, да добију награде и да створе себи 
добар положај помоћу игара.”

Хрншћанство је, као н доцније богомилство, ко- 
је је дошло из Ападола преко источног Балкана, 
обновнло и знатно појачало борбу протнв спорта, 
коју су још много раније започели грчки филозо- 
фи, софистн н реторичари из зависти према све вн- 
ше и више слављеним рвачима (спортпстпма). У 
овом прогањању спорта хришћанство је имало успе- 
ха. Од старих утакмица остале су само коњске трке 
у хпподромима, које су у Царнграду гледале по 
неколико десетина тисућа.

Словенски досељеницн на Балкану неговали су 
неко време у западним крајевнма неку врсту јавних 
спортских утакмнца, за које је постојао посебан 
простор зван „трзан”. Турци су знатно обновили 
спорт, парочито трке коњске и бацање џилита (сињ- 
ска алка).

Ма да је богомилство као изразнт противник 
материје и тела имало својих присташа и по вла- 
стеоским дворовима и у самом народу, расположе- 
ње за спорт и утакмнцу, којом се од најстаријих 
времепа одлпковао ратшгчкп днпарац, ннје могло да
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Соколство и словенскн прспород

се изгуби. Дпиарац, који је био увек гладаи као и 
старн Илирац, чпја је глад ушла у класичну посло- 
впцу, био је највише гладан славе. Та се могла за- 
добнтн победол! над непрнјатељсм илн над супар- 
ипком. Херојскп ;кивот старих Спартаиаца п дннар- 
ских брђана тражио је увек нову прилнку за сти- 
цање славе. Стога није никакво чудо што у Босни 
има п хоџа који учествују у ногометским утакми- 
цама као пгго је бпло и свештеника који су пшлп 
у чету. Расна крв је јача и код Балканаца од вер- 
скнх схватања.

На крају морамо нагласити да ново југосло- 
вепско соколство, нарочпто сеоско, настојава да 
здружи словепскн задружни дух са старобалканс1Шм 
класпчним расположењем за складан развнтак ду- 
ше и тела. Стога је дух овог соколства мпого ближе 
него заподноевропски спорт старобалканском такмн- 
чељу здравпх п папреднпх чланова равноправног и 
слободног друштва. И такво соколство може бити 
важан елеменат новог, препорођеног Балкана и Сло- 
венства. Оно треба да помаже нови, четвртп пре- 
пород Европе, који долази послс хрпшНанског, ро- 
манског и германског. Овакво соколство може да 
буде прави савременп наследппк старобалкаиског 
спорта и класичне културе духа, душе и тела. Као 
такво оно даје спорту потребну, разумну и достој- 
ну меру.;• I
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Чиме Ј@ још Балиан 

задужио светску културу

м иоги људи, па и народи, водећи мучну борбу 
за опстаиак, често заборављају н оно игго је јуче 
било. Памћење (мпема) и сва оиа сретства којима 
се оно користи као писмо, слпка, споменик, нтд. 
сматрају се главном силом која одрлсава живот по- 
јединаца и народа. Појсднпци који не памте и на- 
роди који заборавллју немају будућности,. јер пам- 
ћеље веже и савременпке и прошла поколснл. Да- 
иашља просвећеиост шхје од јуче нитн је постала 
одједанпут, па једном месту и од једне врсте људи, 
расе или народа. Просвсћеност је плод вековног ра- 
да и дуге сарадње више народа.

Да се може разумети данашњица сва п цело- 
купиа у потпуности и да се може оценити вредност 
и важпост свпх народа, и оних који данас чине 
историју као и оних који су се већ повукли са исто- 
риске позорнице, треба познавати бар у главиим 
цртама све оно што је довело да данашњег развит- 
ка европске просвећеностн. Ова европска иросвеће- 
ност захватила је сада у XX веку већ готово цео 
свег на све пет коппа, јер је све више прнмају на
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Два ступа саврсмене просвећености

роди жуто расе, парочито њену технику, која ће, 
разуме се, и те како изазвати и духовие промене 
код тих парода. Дужност је стога свих просвећених 
људи и свих паметних народа да се обавесте о по- 
реклу данашље европске просвсћеностп, која је 
уједно и светска. Ово обавештење парочито је по- 
требпо самим Бвропљашша, алп и Балканци- 
ма још више него осталим Бвропља- 
ппма.

И Еврошкани и Балкапци дознаће при том оба- 
вепггавању да су њиховн претцн свршили извесне 
крупне послове као ниједна друга заједница народа 
и да су ти крупни пословн донели као награду за 
тај рад данашњу просвећеност. То се у главном 
казује и у напшм школама. Али се у школама бал- 
кансшш не казује, а још мање у другим, да 
су Балканцн више него ико други занптересовани 
у свему што се одпоси на порекло и на главне осно- 
ве европске и светске просвећености. Разлог за то 
врло је прост. Сва европска и светска просвећеност 
је балканско-анадолског порекла. Балкан и Ападол 
нису прекипули ни онда своје заједничке судбипе, 
коју им је усуд као светској копчи одредпо, кад су 
се међу њнма место копна појавпли Дардапелп (на- 
звани по балкаиским Дарданцима) и Бело (Егеј- 
ско) Море са небројеним острвнма. Балканско-ана- 
долски културни појас створио је и предао је про- 
свећепом човечанству оба осповпа ступа његовог 
дапашњег високог и многоструког развнтка: античку 
културу и веру у једпо једипо божапско бпћо. Први 
ступ данашње светске културе пгго га чине савре- 
мена наука и савремеиа уметпост подигли су старп
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Прегрчка и грчка просвећеност

Балканци, а други што га чине јеврсјство, хршнИан- 
ство и муслиманство подигли су у првом реду Ана- 
долци. Али и при подизању и једног н другог ступа 
било је много и често узајамне помоћи и делотвор- 
не сарадље.

Та помоћ и сарадња била је омогућена тпмо 
што су се и Балкаици и Ападолци још пре неких 
40 векова почелп мешати п здружнвати. Ту важиу 
чиљеницу утврдпли су стручњаци на основу имена 
места по Балкану и по Анадолу. Већ у XX веку 
прс Хр. прелазе Балканци у Анадол и доппру све 
до Палестине, Сприје и „Божјих врата” (то зпачи 
име Вавилон). Ову балканско-анадолску заједнпцу 
утврдпо је доцпије грчки колокшста и трговац, затпм 
фаланга Александра Великог, ршхске легпје са 
илирско-трачким царевима, впзантпски цар као 
„Хрпстов роб” и Мухамедов намесник као патпшах 
(„господар владара”). Свака од поменутнх свотских 
сила оставила је свој печат на балканско-анадол- 
ским верпгама старог света. Сложепе шаре тпх по- 
једшшх печата могу се и данас добро и јасххо про- 
читатп, јер се права 31ука не да сакрити.

Од балканскпх цшхилизација најпознатпја је и 
за западпо-европс1су и светску просвећепост најваж- 
пија грчхса. Али бпло је на Балкану и другпх циви- 
лнзација, старијих и млађих од грчке. Ипак ниједна 
од ових нпјс 1Ш по садржшш шх по дохвату бпла 
равна грчкој. Грчкој цивилизацпји претходпла је 
критска (средиште на острву Крпту) п мшсепска 
(седиште политичко у граду Мкпсени у северо- 
источиом Пслопопезу). Грчкој цивнлизацпји, која 
обухвата време од 1200 до 200 г. пре Хр. следовала
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Балкапскн културии слојеви

је јс>1инистичко-рпмска, која сеже до цара Констан- 
тпна Великог п осшшања Царпграда (почетак IV 
в. после Хр.). Затим долази романско-ромсјска или 
впзантпска цпвилпзација. Ромејску цивнлизацију 
потискује са заиада и југа млетачка, са истока 
нсламска, а са севера словенска.

Свс су ове цивплизације делом наслагане једна 
иа другу, делом су се стапале једна са другом. Све 
су, дакле, оставнле трага на Балкапу. То се пајбоље 
видп по балканским језицима, јер је језик главно 
обележје неке цивплизације. Подела ових цивили- 
зација по вековима и годинама не даје ппкад праву 
слику, јер се промене у цивплизацпјама врше врло 
лагапо н често неопазнце.

Ни најспажппја балканска цивилпзација, као 
што је бпла грчка, пије ис1чЛ>учпво творевипа са- 
мих Грка него је плод сарадње балканских стари- 
наца п досељених Грка. Ово важп и за остале бал- 
канскс цнвилизацијс, а парочито за оне које су 
стваране после грчке. П порсд свнх пзузетних спо- 
собности грчког старог народа без те сарадЈБе са 
балканским старинцп.иа, не би се могла изградити 
она величанствена антпчка просвећеиост.

Позпато је сваком гаколованом човску да је 
грчка кљижевпост најстарија у Европи. Зна се и то 
да је римска књижевиост пастала под утицајем 
грчке и да је пзграђнвана према главиим делима 
сјајпе грчке књижевности. Чак и римска сатира, ко- 
ја се сматра јединим правим и истински оригинал- 
гаш књижевним родом и плодом старог Рима, пмл 
као свог главног претставнпка Хорацпја Флака, који 
иије био рођепи Римљанип пити римски грађашт
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п
Илнрскн и трачкн удсо |

1.1но свом порв1слу, јер му је отац био ослобођепп роб, 
рођсн у јужнопсточној области Италпје, настаљсие 
нретслсно илирским досељеннцима са Балкана. И 
даровитп песнпк Овидпје Насон, који је свој крај 
жнвота као пзгпаник провео у Добруџи, потиче пз 
области у средњој Италпји нассљепе Илнрима са 
Јадрана.

I
.Алп и пајстарији рпмскп књнжевник, отац ршх- 

ске књпжевиостп, Квпнто Еппје, бно је и по свом 
имепу п по својој постојбшга потомак илирских до- 
сел>снпка са Балгаша. Ннје потребно да се дуже за- 
државамо код необичпо круппе личностн Св. Јеро- 
нпма, без чијег се књижевног рада пе може ии за- 
мнслитп хришћапска књпжевност западне Европе. 
Старо1хталска позорница била је, како се то може 
закључипх по извесшхм вестпма старпх писаца и 
по иеким речима сачувапим у латипском језпку, у 
многом наследство и заслуга Илнра у северпој п 
јужној Италијп, који су се тамо доселплп са Бал- 
кана. Ово све морамо спомепути, ако желнмо да се 
утврди цела нстина, која се обнчно у овом ногледу 
занемарује.

Тај плирскп удео у стварању једног дела старе 
књижевности латнпске 1сојн се обпчно сматра мање 
впше успелом прерадом п прсводом грчких ориги- 
нала, не бхх бно по себп толико важан, хсад пе бххсмо 
знали да је и сама грчка књпжевност у својнм осно- 
вама настала сарадњом готово свпх стаповника ста- 
рог Балкапа. Свн стручнлцн знају како је важан 
удсо трачкнх псвача којнх је било п у самој Атгага, 
у стварању пајстарпје грчхсе књижсвности. Славшх 
Орфсј био је, како су сами старп Грцп казпвалп,
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Старобалканска културна сарадња

Трачаншх. Трачапи су билп главни појцп ири хра- 
му Аполоиовом у Делфима. Кахсо је најстарнја по- 
езнја побожног обележја, онда је лако разуметн 
шта у стварп значи ова чињеница. У побо:кшн« хим- 
нама, што су се певале при свечаностима п на про- 
цеспјама у славу богиње зсмаљсхсе плоднссти у Ати- 
ни, бпло јс илирских, трачких и другпх речи и из- 
раза пз језпка старих Фрпга, којп су првобитно 
стаиовалп у средњем Балкапу. Ови уметнпци из 
Фришје бпли су познатп у целој старој ЗГрчкој као 
певачи п играчи од заната. Познатп су п њихови 
нарочитп музички инструменти. А без музшсе и игре, 
која је бпла претежно у рукама уметипка од за- 
ната из Тракије и Фригпјс, не може со зампслитп 
нп стара грчка лирпка ни атпнсхса драма, која се 
још увек сматра савршенством цсле класичне умет- 
ностп.

Има и других знакова по којима се поуздано 
монсе закључити да је стара драма, трагедпја и ко- 
медпја, настала нскорпшКавањем народне уметпо- 
сти старог Балкана, пуне пе само чисто грчких, него 
и нлирских и трачких елсмената. Тако је главни 
део класичне драме, којп се зове агон (надметање), 
по свој прилицн пллрско-трачког порегсла. Сокра- 
тов учепик Ксенофон забележио је код старнх Тра- 
чана пзвесне нгре са чнсто драмскнм сцепама, којс 
палазшхо у грчкој драми.

Главни јуиаци грчког спа, који се бави борбама 
око града Троје, пастањеног дарданским досељеии- 
цима са Балкана, посс нс грчка него плпрска шхе- 
на, било у оригпналу шш у грчком преводу. Хск- 
тор је на грчки прсведеи главии јунак старих Фрига
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Балкански прилог хришћанству 1// "

т:% с-'зван Дарсј, Ахнл је исто као Одисеј н по имеду 
и по осталим обележјима народии јупак нлпрсцпх^ 
помораца.

Платон је био под јакнм утицајем орфишшх 
побожнпх певача, који су са источног Балкапа до- 
нели у Атину нову науку о бесмртпости душе. Ово 
учеље имало је нодогледннх носледнца за цело чо- 
вечанство и за љегову просвећеност. Аристотел, осни- 
вач биолошкнх п соцнолоппшх наука, био је родом 
из Македоније н познат је као васпитач Александра 
Великог. Овај извапреднп младнћ прнхватно је оду- 
шевљепо учеље стојичких фнлозофа који су ужи- 
валн посебпу пажљу македонског краљевског дво- 
ра, да су сви људн браћа н да су сви народн п расе 
равпоправнн. Без овог учеља, које је Алексапдар 
Велнкн почео да проводн на делу, хрншћанско евап- 
ђеље не би наншло иа отворен пут и на спремне 
духове. Хртпћанство је стога стекло у старнм Бал- 
канцнма најснажннје помоћннке.

Савремени Европљани познавају око себе само 
такве државе којнма управљају људи. У старом 
свету, а донекле и у садашљем Јапану, то је друк- 
чије. У Мисиру и Анадолу бнла је држава теократ- 
ска. Државом је управллло божанство преко све- 
штеника. Човек је био савршено пеодговоран, јер је 
љеговом и државпом судбпном руковало божанство. 
Такво вероваље очувало се још и данас у оном 
источљачком „тако је суђено” и у изразу „к’смет”.

Стари Балкан позвао је и човека на одговор- 
ност у личпим и државшш пословнма, уклонпвшп 
из политичког жпвота свештепике и опемогућнвпш 
тако свакн клсрпкалпзам, којн је н данас иа Бал-
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Држава и закон

кану врло слабо развнјена биљка, нако пресађена 
са просвећеног Запада. Источљачко схватахве псто- 
рпје као низање божјнх казпп п паграда за добре 
п рђаве радње појединаца п парода заменпли су 
Грцп разумиим посматрањсм и објашњавањем исто- 
рпскпх догађаја. За старог Балканца човек је глав- 
но лице па светској позорнпцп, које одговара за 
своју судбпну као и за срећу и несрећу своју и 
народиу. Стопчка фплозофија а према њој доцпије 
и хрншћанство здружује оба схватања државе, те 
тако људи долазе на власт милошћу божјом и во- 
љом парода. Иако је тако победпо балканско-ана- 
долскп споразум, државпа управа и законодавство 
остало је код класичннх Балканаца у људским ру- 
1сама. Власт је постала одговорна дужност сваког 
слободног грађанина. Равноправпост и слобода речи 
била је обезбеђена. Македонац Александар Велики 
и стојичкл филозофп, који су на македонском дво- 
ру уживали парочнт углед, прогласилп су другар- 
ску равноправпост свих стаповника једне једине 
светскс државе.

Данас се зна да је старп Балкан својим зако- 
шша (законик града Гортпна на Криту) а доцнпје 
оиггроумном вепггпном расуђивања п сврставања, 
коју су развпле п усавршиле грчке филозофске 
школе, особвгго стојпчка, снажпо деловао на разви- 
так римског законодавства и створио римскпм прав- 
пицима могућност да Рим постапе закоподавац целе 
средљовековне и савремепе Европе.

У погледу државпог права и државинх облшса 
стари је Балкап постао учптељ Европс. Платонова 
ндеалпа држава, којом управљају мудрацн без лич-
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ј?Платон и Аристотсл

:.т пног нма1Ба здружује сва трн главна облнка вла- 
давнне, монархнју (рнмски еплскоп), арнстокра- 
тију (кардинали и еппскоии) и демократију (вер- 
ници) у одлично органнзованој међународпој рим- 
ској цр1Свеној држави.

Под конац ХУ1П века почели су Французи да 
носле револуције у свему подражавају рнмску ре- 
публику, која је била скроз арнстократска као доц- 
иије и млетачка и друге италијанске републике. Ен- 
глези, мсђутим, који су пајмање подлеглн утицају 
рнмског права, сматрају Аристотела најболлш 
стручњаком за полнтич1са пнтања и веле „Натраг 
ка Аристотелу”. Овај велпкн Балканац сматра да 
је најбољп државнн облик мешавнна од монархнје, 
арпстократије н демократпје. Ова мешавнна може 
бнтн разнолпка према природн земље н парода. Кад 
погледамо пове државне облике, којн су се појавнлн 
после рата, виднмо да је овај Арпстотелов паук па 
разшш странама дао разне творевине. Пако се у 
учељу класнчнпх језнка и књнжевностн савремене 
демократске државе данашње Европе све више уда- 
ЉУЈУ од некадањпх апсолутних монархнја, нпак оне 
све од реда све више иду у политнчку школу старог 
Балкапа, који је теориски и практпчно огледао 
готово све облике државе и уочпо све могућпостп 
и услове друштвспог п државног живота. Само се 
један нриговор мора учинити старом балканском 
друштву, а то јо установа ропства. Овај приговор 
важи п онда кад знамо да су старп Балканци још 
нре појаве хршпћанства усталп са.чп против те не- 
правде п срамоте и ма да хришћапска Европа још 
и данас у феудалшш господарствима подржава ту
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Братство н једнакост

срамиу устапову. Ипак се пе сме заборавптп да се 
грчки господар морао брппутп за жпвот свог роба. 
Тешко је рећп колпко јс обезбеђеп жпвот дапашљем 
робљу европске ипдустрије.

Колико је старп Балкап у полптичком погледу 
задужио папредну Европу, лако се може уочптп и 
по томе што су пзразп 1010 политшса, демократпја, 
монархпја, аристократија, тпранпн, дсспот, аутопо- 
мпја, економпја, аутаркија, аутархија, аутократпја 
(самодржац) старог балканског порекла, док су 
други као равпоправпост, одговорпост, слобода ре- 
чп, вол»а народа, нтд. прсводи са старогрчког.

Претече фрапцуске револуцнје као Моптескје, 
Русо п Волтер, којн су се сталпо позивали па Рим- 
л>ане, нпсу у Рпму нсго само па старом Балкану 
могли паћи изразе као једпакост и братство. Са Бал- 
капа, према којем су се нскатолпчки Англосаксон- 
ци више обраћалп него Риму, дошли су ти појмови 
савременог друштва у ссвериоамеричку дсклараци- 
ју права човека и грађанпна, а одатле у речннк 
францускпх револуционара.

Са Балкапа, пајзад, потпче н нзраз козмополит, 
што у дапашљем језпку значп поборпик заједнице 
свнх држава и друштва народа. Ту се на старом 
Балхсану код Омира и у околинп Алексапдра Вели- 
ког сазнаје да су свн људи, без обзира на расу и 
народност, равноправни другови. Стога ће Балкан 
још за дуго остати недостижив учитељ свих оппх 
који могу и хоће да се поуче печса1 бољем. То при- 
знаје пскрепо п отворсио данашњи претседиик си- 
глеске владе, Балдвин, који јо и претседннк „Кла-
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№
Балдвин и Аристофан

сичког удружеил”. Овај велпхш државиик хсаже да 
свако вече прочита по неколнко реди из које коме- 
дије славног Балканца Аристофана где налазн ви- 
ше полптичке мудрости него код ма којег дапашњег 
паучника, политичара или публнцисте.
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Сгварање међусобних чврстих полштгасих п при- 
вредшхх споразума и савеза, узајамно помагање и 
допуилваље, развпјање дубоког и трајног осе11ања 
балканске сарадње п заједнице, — то су предуслови 
повог, бол»ег Балкана. Без такве сарадње п заједни- 
це, без самосвеспе, чврсте и трајне заједнпце која 
може да издржп сва искушења н све пападе, ма с 
које стране онп долазпли п у ма ком се впду пока- 
зпвалп, пи балканскп народп понаособ нп један део 
Балкапа пе могу се нп полнтпчкп, нп прнвредно, 
ни социјалпо, пи културно напредно п у пупој ме- 
рп развптп нптн се могу успешно одржатп п од- 
брапптп у међународној утакмицн дапашљнце п 
сутрашњице.

Балканскн пародп морају пћи заједно. То је 
љихова судбипа, то је пнтање њнхове будућности 
п опстанка њпховог.

Одбрапптп Балкан као целппу, одбранптн и 
одржатп Балкап за балкапске народе, то 
је дапас највећн п једташ разборптп пационалпзам 
и Југословена и Бугара и Грка п Арбапаса п Ру- 
мупа п Турака. И пага патрпотизам, ако хоћс да 
буде реалан, мора бпти балканскп. Битп

.
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Валкаискн народи Балкаиу

пуин самопоуздан»а, п о н о с и т и с с тиме пгго смо 
Балканци, то је једино пснравно и достојанствено 
становиштс које може заузети човек, рођен н наста- 
њен иа овом нашем делу свста.

Балкански народн на своме Балкану, бруше- 
ном и вајаном кроз столећа и тнсуИлсћа, имају мно- 
гобројне услове за сасвим прпродно остварење за- 
једнпце, за папредан н обезбеђсн живот у тој за- 
једницп као у једној складној целшш. Само да бн 
то могли лакше и брже остваритн, балкански на- 
роди морају се окренутн Балкану. Да би био оси- 
гуран Б а л к а н б а л к а н с к и м н а р о д и м а, 
мора се оживотворитп и мисао: Б а л к а н с к и н а- 
р о д п Б а л к а н у. Треба сс окренути својој ма- 
тери земљи, б а л к а н с к о ј земљи и ту потра-
ЖИТН Г Л а В н II II ј е Д II II О II С II р а В II И И
чврсти ослоиац политичкој и при- 
вредној самосталности и незави- 
с н о с т и: у б а л к а н с к о ј з е м љ и м о р а-
М О П О Т р а Ж II Т II II П р О Н а И II II 3 В О р С
за надахиуИа и за сва стваралаштва.

Кад се културно, а потом и привредно плански 
подигне, кад своја огромиа богатства буде иско- 
риш]1авао зналачки и сретствима савремене технике, 
кад изгради своју иидустрију која Ис одговарати 
његовим унутрашњим и спољним нривредним по- 
требама, када његови народи не буду допушталн 
да се спољип, ванбалкански чиниоци и утицаји ме- 
шају себичпо и рушилачки у уиутрашње ствари бал- 
1санске, што значи кад се потпуно ослободи од с в и х 
штетних и ионижујуНих духовних, лолитичких н 
привредних утицаја са стране, — онда Пе Балкан

I
1
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1Балкан као вслнка снла
I

постати снла, велика сила на судбоносној ра- 
скрсннци и путу између Европе, Азије и Афрпкс. 
И тада ћс нестати са новршине и многа пнтања 
разних нарави, настала у ропској прошлости, која 
још и данас донекле муте балканске видике и коче 
напредак балканских народа. На Балкану има доста 
места п може битн много среће за све балканске па-. 
роде. Кад су сложни и кад буду повезапи „неса- 
ломлшвим челечшш ланцима” у чврсту заједницу, 
њима није потребно да чезну и гледају преко својпх 
балкапскпх међа.

:Т:!
:

;
}

!

* *
Тешке политнчке нрилике, кроз које је столе- 

ћима пролазио, нису допуштале Балкану да у при- 
врсди иде у корак са развитком земалл европског 
Запада, којн је жнвео под миого сређснијпм при- 
ликама.

Време од осннвања самосталних балканских др- 
жава до данас било је исувнше кратко да бп се 
могли постићи сви, нарочнто технички условп за 
успешан прнврсднп развитак. Углсдајући се у по- 
ставл>ању свог државног и културног живота у про- 
свсћени свропски Запад, Ба.пкш је досад настојао, 
да сс овом приблнжи и у тсхштчко-привредном по- 
гледу. Досадањи успеси у том правцу нису баш 
знатни. То јс и разумљиво хсад се има на уму да је 
Балкану иедостајао данас пајмоћнијн фактор у при- 
вредном стварању, а то је капитал.

Али, 1то што је већ напред поменуто, овакав 
ток развнтка, поред свих виднпх недостатака к р и- 
ј е у с е б и и и з в е с н а п р е п м у ћ с т в а. Свако

■

.
А
I
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Задружиа привреда

зна да со прпвреднп живот западпо-свропскпх зо- 
иаља као п свпх зсмаља модерне цившшзације да- 
пас налазп у тсшком стаљу, познатом под именом 
светско прпвредпе крпзе. То стаи»е нпје оамо при- 
времепо него пропзлазп пз целог тока развипса те 
прпвреде. Највећп недостатак организације модср- 
но прнвреде (која се пазнва кашггалпстичком) са- 
стојп се у несталностп тока којпм се она развпја. 
То доводи до честих крпза, беспослпце огромиог 
броја раднпка, сломова великих предузећа, птд. А 
до тога је морало доћи јер је вођељо пршЈредног 
жнвота бпло сувшпе препуштено вољи поједипаца 
који су располагалн капиталом, алн ретко смислом 
за гаггерес цслине.

Бал1«1п 'шја привреда још није нп блпзу до- 
стнгла тај степеп развптка, треба да, п о у ч е н т у- 
ђпм нскуством, организује своју прпвреду 
тако да упапред спречп такав ток развитка. Уместо 
на капиталнстичком прппципу, којп народно редове 
делп па пмуНне п неимуНне, Балкан треба да свој 
прпвреднп лшвот уредп на задружпом принцнпу 
чпји се дух под разшш впдовима провлачи већ од 
давшша кроз балканску нсторпју. Балкап трсба да 
своју привреду градп оргаискп, постављајући к а о 
о с п о в у привредпог лсивота пољопривроду 
и с е л о и подшкућп ппдустрију само уколнко ову 
захтева такав органски развптак, тј. уколнко опа 
треба да обезбедп пскорпшћеље радпе снаге п си- 
ровпна које постојо у земљп п, с друге страпс, иод- 
мирење потреба у пндустриским пропзводпма којп 
су пеопходнл за одржаљс привреднс самосвојностп.
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Приврсдна сарадња балканских држава

I,
За успспгао пзвођењо оваквог уређоља привред- 

ног живота потребно је да балкапске земље раде 
споразулгао. Споразумно треба да со решо и сва тех- 
шпнса снсцпјалпа плтања, иарочито она која со од- 
посо па зајоднпчку размену производа са ванбал- 
каиским земљама.

Привредни с1слоп и привредна богатства балкан- 
С1сих држава садрисо најповољнлје услово за при- 
вредно зближење. Балканске земље могу путем спо- 
разума да уредо прпвреду на основи пајтешње 
сарадње. Потребан је па првом месту рад па упу- 
трашљем плану, на стандардпзацпјп (стварању за- 
једничкнх типова пропзвода), а у псто време спора- 
зумевање за рад према сполл п избегавање међу- 
собног такмпчеља па ипосзрашш тржпштпма. Зблн- 
жеље п привредпи споразум балканских земаља, 
које су оскудпе у кашггалу, потребнп су п ради 
заштпте пред искоршпћаваљем страппх каппталп- 
стпчких земаља.

Тесном привредном сарадњом балкапскнх зсма- 
ља могуће је стварањо једиог велшсог оргапског по- 
везапог плаиа комо треба да буде циљ постеиепо 
уклап>ање досадашњпх разлика и међусобпих тахши- 
чсња, пасталпх у току прошлости кад су балкапске 
земље и народп били разједињеии.

Свакн другп пут извап привредие сарадње прст- 
ставл>а опасност и прети рапијом плп доцнпјом про- 
пастн. Разједпњеп п поцепап, Балкан се пре свега 
не може културно подићп п оспособптп за онај ве- 
јшкн посао којн претпоставља модерап незавпсап 
прпвредшх жгахот.

' ,к-\С.* . Сј Гк л,тш
У1ЕСКОВА*«. У



Балканскн препород и Европа

*
*

Док је Балкан за читаво времо турског влада- 
ља био у вези са псточаиском цившшзацијом ислам- 
ске бојс, дотле балкански лрепород (од доба српског 
и грчког устанка до свршетка светског рата) значи, 
осим ствара1ва самосталних држава, још и културну 
преоријептацију Балкана.

Источанску културу иочиње да замељује запад- 
на култура основапа па паучиом и техничком про- 
граму. Сви ослобођени балкански народи настоје да 
се развију према западљачким, европским појмови- 
иа. Државне институције, устави, школе, ираво, 
раднпчка нитаља, донекле и пољопрпвреда и зана- 
тн модернизују се према узору европских држава. 
Готово нотпуно нестаје привредни оријснтализам, 
изра:кен у турском феудализму. Кљижевиости и 
науке на Балкапу стоје такођер под утицајем европ- 
ских савремених покрета. Балканском кљнжевинку 
и научпику највећп је идеал у ово време да се при- 
блпжп европском духу, да се „европепзпра,, или „ио- 

^ западЈБачп”, да подражава добро или рђаво „европ- 
ском укусу”.

Колнко су балкапски народн бнли с т в а р а- 
лачкп у држатворном погледу, то- 
лпко су бпли п о д р а ж а в а о ц и у к у л т у р- 
пом погледу за цело време од Карађорђева и 
Ригина усташса до свршетка светскога рата, када се 
завршава нсриод ослобађаља балканских парода од 
турске и аустро-угарскс власти.

За ово време мало је ко тражло одржаље само- 
иикле балканскс традиције. Иптелектуалци балкан-
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Балкан има што Европа нема

ског препорода били су внше мање западљачки 
опредељени. Критика Запада ретка је појава у бал- 
1санским књнжевностима овога доба.

Исторпја балканских парода за ово стотину 
лрошлих година, кад се проучи упоредннм методом, 
несумљпво ће доказати да је европс1са култура 
могла, додуше, да даде балкаиским народњма већи 
стандард жнвота, боље школе, боље закопе, већу 
личну безбедност, бол*а саобраћајна сретства, дањте 
све оно што им није могла да да источанска цпви- 
лизација (како су је нрактлковали Турцп за готово 
иет векова свога владан*а па Балкану). Алп, европ- 
ска цивилизација н и ј е м о г л а д а д а ^б;,а л- 
к а п с к и м и а р о д и м а унутарњу п о в е- 
з а п о с т и међусобну с м и р с н о с т и 
д о б р е о д н о с е, једном речју самосвојиост п 
задружност. Зна се и зашто је тако морало бити. 
Суревљиве европске велпке државе нашле су у опа- 
даљу отомапске царевине плодно тло за сејаље раз- 
дора иа Балкану п за међусобно пзпграваље. Како 
је Европа и сама иатпла од несташпце повезано- 
сти, није ни могла да плодоносно радп па пове- 
заности балканских иарода. Није могла да 
пружи Балкану оио што сама ппје 
и м а л а. II тако јс модерна европска култура, за 
време балканског прспорода, не само појштичкп 
него н духовпо разједиљавала 
б а л к а н с к е н а р о д е.

Сад је дошло време д а Б а л к а н о д р е д н 
с в о ј духовни правац иа новпм 
о с н о в а м а самосталнпх држава и да, држећи 
се својих старих традиција самосвојностн н задруж-
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Културна револуција

пости, пзградп бољу заједшпгку отаџбпиу чојства и 
јунаштва. У свнм велвпош перподпма БаЈпсап јо 
нмао своју духовну орпјентацпју која се изралса- 
вала у пекој особспој врстп повезапостп. Напрсд 
смо истнцалп да је таква хомогена духовпа оријен- 
тацпја постојала за време Алсксандра Болпког п 
јслшшзма, Гимљапа, Впзаптпје п турске владавппе. 
Таква духовна хомогепост (повезапост) м о р а д а 
д о ђ е н сада 1сада је балкански препород, свр- 
шетком свстскога рата, срећпо завршпо своју аш- 
снју фориирања балканских парода у дрзкавотвор- 
ном смислу.

Да бп сазналн каква пма да буде та нова ду- 
ховна хомогеност, треба да нам балканолог тачпо 
објасни саму суштпну балканског препорода. Бал- 
каполог може да устапови да се балкански препород 
у једној стварп бптно разлпкујс од нталпјанског п 
немачког препорода, а у другој слаже. Слаже се у 
томе што је п балканскп препород ишао као и не- 
мачки п италијанскн за тнм да принаднике пстога 
језика группше у једпу државу. Али док пталијан- 
ски н немачки препород пе претстављају ншсакве 
промене у културном погледу него пстичу непре- 
кидну везу немачке односно италпјанске културне 
траднције, балкапскп препород, због петвековпо 
турско-орпјенталне цивилизацпје, коју настојн за- 
менитп западном, значп ираву културну револу- 
цију. Ова културна револуција врпшла со на Бал- 
кану у етапама, нрема томс како су отнадале појс- 
дине покрајине од отоманскс царевине. Дапас се 
може рећи да је и ова културна револуција на Бал- 
кану завршена. Тај завршетак учгагаше не само бал-
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Прспород је прслазно доба

канске хришћанско државе него н сама Камалова 
Турска. Нема внше па Балкану делења парода па 
трн милста, на нсламскп, латпнскп п хршпћапскн. 
За увек јс иестало са Балкана византпског п ислам- 
ско-туроког принципа државе. Вера нпје впше оспов 
државе п државног живота. Владар нпјо впше пп 
христодулос, роб Христов, као у Впзантији, нн „пра- 
воверпп цар”, како се звао Душан Сплни, пп паслед- 
1шк Мухамедов, калпф, каквн су бпли султапн.

У духовпо-културном погледу балкански препо- 
род данас нам се пршсазује као прелазно 
д о б а које је пзвршпло три функццје у жпвоту 
балканс1сих народа. Тај јо препород створно само- 
сталне државе; нзвршпо културпу револуцпју па 
Балкану допевпш на Балкан западњачко, заправо 
старобалканско схватање државпог жпвота н, пај- 
зад, ослободпо државнп живот од внзантпско-пслам- 
ског верског припцнпа.

На овом резултату балкапског препорода оспи- 
ваће се зацело и сва будућа хомогепа култура Бал- 
кана. Повратак па византиско п турско источанско 
схватањо државо је немогућ, исто онако као пгго 
ни балкапскп преиородн нпсу моглп да обпове кул- 
турног живота појединих балкапских народа пз вре- 
мепа пре доласхса Турака. Културну оријоитацпју 
нису моглп узетп нз предтурског доба, пошто та 
орнјсптацнја не бп одговарала духу времена, пего 
су моралп узетп европску културну оријентацију. 
Другојачнје шхје могло ни битп.

Ппта се какву културпу орнјептацију, какав кул- 
турни нрннцип тражи ново времо на Балкапу? Како 
данас стварн стоје па Балкану, кад јс цео Балкап ор-
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Школа за нови, бољи Балкан

ганизоваи у самосталним државама, ирннцип балкан- 
ске духовпе повсзаности можо да гласи само овако:

Балкапска се култура мора оснивати на за- 
једници у варпјацпјама. Варпјацпје прстстављају 
културс поједпних бал^нских народа. Нови бал- 
кански дух самосвојности п задружностп т р е б а 
да складпо иовеже ове в а р н ј а ц п- 
је у једну целпну. Тај дух треба да снре- 
чава гложења у развнгпсу поједшшх народхшх кул- 
тура на Балкану. Како ће се све то у детаљу про- 
вестп, ствар је програма којп има да утврди прво 
научник балканолог студирајућп балкапску ствар- 
пост у садашљости и прошлости, онда балканскн 
државник — политпчар који ће да утврди најуспсш- 
није међудржавне мсре за међубалканско упозпа- 
ваље и међубалканску културну сарадхву, и, најзад, 
балканскп педагог којп ће да пронађе најзгодннје 
школске методе за остварехве паучно утврђсннх бал- 
кансклх васпптних и културних идеала. На овај по- 
сао, осим ова три чшшоца, позванп су и цело бал- 
канско јавно мншљеље, новинари и писцп као п 
сви онп који се баве ма којим стваралачким радом.

Професор педагогије иа атинском Упиверзнте- 
ту, Н. Егзархопулос, о томе, између осталога хсаже 
следеће:

„На том пољу ш к о л а ћ е п м а т и д а 
одигра главпу улогу. Тај велики п 
племенити задатак пада па педагоге балканских 
земаља, чији напори морају да теже оргапизовахБу 
иаставе на тај иачин да школе могу да вргае ову 
важну иисију. Предавање историјепа цсли- 
сходаи начпн можо много донрипети прнближаваљу
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п сарадњн балканских народа. Треба сс трудити, не 
умаљујући значај историје за пационално ваепита- 
ље, да се иа часовнма историје пробуди код дстета 
лнтересовање и љубав према другнм 
б а л к а н с к п м н а р о д и м а.

Историја пружа за то одлпчие примере. Народи 
Балканског Полуострва имају тесно везаиу про- 
шлост и цивилизацнју. Онн су се, у току векова, 
нашли у бллском додиру. Истина је да су опп много 
нута мсђусобно водили огорчене борбе, али колико 
су пута исто тако живели у миру, сједиљујућп своју 
судбниу и живећи свакн од јбих нод утицајима цн- 
вилизације друтих.

Ако се сва ова глсдпшта добро изложе учеии- 
цима, она ће моћи да послуже успешно цил>у коме 
се тежи. Сномпљућп борбе вођепе између балкап- 
скпх иарода, потребно је да се дужс задржнмо на 
онпм странпцама историјс г д е м о ж е м о д а 
нарочпто пстакнсмо благотворап * 
утицај који с у они вршплн јоднп 
па друге. Треба се задржати на 
п р и м е р и м а љ и х о в е с а р а д љ с у п р о- 
ш л о с т и, к а о и н а о н и м еломентн- 
ма културе који су им зајсдничкп. 
Тако ће деца боље упознати своје суседе, и тако ће 
их она тада заволети и разумеће да је 
с у д б н II а б а л к а н с к и х н а р о д а о д у- 
век била заједпичк а.”

Кад изгради свој културнп и државпн жнвот 
на иодлози балканског чојства п јупаштва, Балкаи 
ће моћи да даде нс само данас расцешсаној Европп 
него н целом свету добар прпмер на којп пачпн тре-
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ба да се проводн т.зв. духовпо разоружање мођу па- 
родпма п чему опо пма да служи. Аптпчпсу идеју 
братског агара, која се родила па Балкапу, п мако- 
донско-јелшшстпчкп склад самосвојностп и задруж- 
ностп 1сао ндсал правог папреиса чипи се да је 
управо Балкап позвап да поново 
о ж и в II и п р п к а ж е Е в р о п и, која баш 
иза свстскога рата тсшко страда од расцехпсаностп 
лпчне, друштвепе, народпе п државне. Балкан је 
позван да даде свету попово пршхер д у х о в п е 
трезвеностп 1сахсав је дао у класично доба. 
Балканскп прнмер духовпо трсзвепостп данас је 
важннји нсго је шсада био, важнпји, можда, ио пгго 
је бно п у класично доба.

Предуслов за ту јсдииствену улогу и уједпо за 
бољу балканску судбпну јссте ствараље б а л к а н- 
С1сога духа 1сод свих балкапскш: иарода. Тај 
балканскп дух шха да створи не само поколењо 
пзашло нз светскога рата, пего п оно које се васпи- 
тава после њега. Тај балхсансш! дух захтева пре 
свега да се чптава цивплпзација 
па Балкаиу, п духовна и материјална, про- 
матра, крптшсујс и формира пе са гледпгата 
западне Европе, него са гледн- 
шта иотреба балкаискс отацбпне. 
Свако лудо трчкараље за Европом, свако пехсритпчко 
подралсаваље Европе псхсључује пренород балкан- 
ских парода п васкрс балканског духа. И ј е д и о 
и друго молсе се остварити само 
в с з о м и с а р а д љ о м б а л к а хх с к е з о м- 
љ е и балкапског ч о в о к а, балкап- 
с к п х н а р о д а и б а л к а н с к и х д р ж а в а.
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;Б^лкамжш! Шштмтут

;ЗахваЈвујући Вуку почпње западна Бвропа да 
гледа другим очпма на Балкан и Балканце. Вук је 
радпо и као Србин и Словенин и као пстпнски Бал- 
канац. Он је својим широкпм и ванреднпм духом 
обзосватио српско-хрватске, бугарске, румунске и 
арбанске народне умотворине. Тако се Бук може 
сматрати не само оснивачем нове наше књижевности 
него и покретачем нове науке која се зове балкано- 
логија или балканпстика. Ова наука обухвата сав 
духовни живот Балкана н Балканаца, испитујући 
нарочито оне стране тог живота које су заједничке 
и такорећи опште балканске.

После Вука долазе Словенац филолог Микло- 
птпћ и Чех историчар Јиречек који проучавају бал- 
канске језике п балкапску историју сретсвима са- 
времене науке. Хрват природњак Панчић, отвара- 
јућп пре педесет година Спрску краљевску акаде- 
мију наука, одредио је да ова највиша научна 
установа осим наше земље проучава и Балкан. Јован 
Цвијић по том као геоморфолог и антропогеограф 
ради тридесет година са својпм ђацима на изучавању 
Балканског Поуострва п оставља за собом дела од 
трајне вредности.

Смрћу Јована Цвпјнћа настао је известан за- 
стој на пољу изучавања Балкана као целине. Било 
је, додуше, и у осталпм балканским земљама на- 
учнпка који су се бавплп н балканологијом, (В. 
Златарски, Н. Јорга, М. Арнаудов п други), алп су
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1
политичке прилике приморавале те раднике да свој 
видокруг сужавају углавном на своју Отаџбину. 
Постојали су и ван Балкана научнн заводи за испи- 
тивање Балкана, али је њихов интерес у том правцу 
био оптерећен често разним предрасудама.

Али, године 1933, на самом Балкану крећу по- 
литичке прилике знатно на боље и свуда се све јаче 
осећа потреба за зближењем и духовном сарадњом. 
Тада се оснива Балкански Институт у Београду и 
одмах отпочиње свој рад.

Задатак је Балканског Института да с једне 
стране потпомаже међусобно упознавање и зближа- 
вање балканских народа, а с друге стране да ван- 
балканском свету пружп тачну и објективну слику 
балканске стварности и балканских вредности. Ука- 
зујући упоредним методом на све позитивне за- 
Једничке црте балканске прошлости и садашњости, 
Балкански Институт жели да послужи културној 
сарадњи балканских народа и да тако за своје стра- 
не допринесе што траЈ*нијем и потпунијем успеху 
те сарадње.

Поред великог међународног часописа, »Кеуце 
1п<:егпаиопа1е без Е1ибез ВаЈкапкЈиез« (Међународ- 
ни часопис балканских студија) који излази на за- 
падно-европским језицима, у редакциЈ*и унив. проф. 
П. Скока (Загреб) и М. Буднмпра (Београд), Бал- 
кански Институт је досад објаЕио више књига.

Ко се интересуЈ*е радом и издањима Балканског 
Института може добпти о свему најбоља обавеште- 
ња у повременнку „Балкански свст” чији је први 
број изишао пре неколико месеци, а други број из- 
лази у најскорије време. „Балкански свет” шаље се 
бесплатно претплатницима, читаоцима и свима оним 
хсоји се интересуЈ*у за рад и издања Балканског 
Института. Адреса: Балкански Институт, Кнез Ми- 
хајлова 17, Београд.
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