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БАЛКАНОЛОГИЈА 
ПРЕ БАЛКАНОЛОШКОГ ИНСТИТУТА

У вре ме кад је 1969. фор ми ран Бал ка но ло шки институт 
САНУ навршило се двадесет осам година откако је уочи 

Дру гог свет ског ра та уга шен Бал кан ски ин сти тут, је ди ни у ју го и
сточ ној Евро пи. У иде о ло шким при ли ка ма ка кве су вла да ле ше зде
се тих го ди на ни је се ни по ми шља ло да се из ме ђу та два ин сти ту та 
ус по ста ви ве за и та ко об но ви на сил но пре ки ну ти ток бал ка но ло шке 
на у ке. Пр ви пут се о то ме го во ри ло и пи са ло по во дом два де се то го
ди шњи це Бал ка но ло шког ин сти ту та СА НУ. Да нас, са дис тан це од 
три де сет го ди на, о по ве за но сти два ју ин сти ту та мо же се го во ри ти 
с мно го ви ше ар гу ме на та. Овај увод ни текст за Спо ме ни цу ко јом 
се обе ле жа ва три де сет го ди на од осни ва ња Бал ка но ло шког ин сти
ту та пра ва је при ли ка да се ис пра ве гре шке из про шло сти и да се 
јед на, за исто ри ју бал кан ских на ро да из у зет но зна чај на, ин сти ту
ци ја ре ха би ли ту је. Као осно ва за то, ко ја обе сна жу је иде о ло ги јом 
оп те ре ће ну сли ку о Бал кан ском ин сти ту ту, мо гу да по слу же пу
бли ка ци је об ја вље не за ње го вог крат ког жи во та (1934–1941), пре 
све га ча со пис „Revue in ter na ti o na le des Étu es bal ka ni qu es“, по том 
се ри је КњигаоБалкану, чи је су пр ве све ске и об ја вље не, Балкан
иБалканци и дру ге еди ци је. Све за слу ге при па да ју осни ва чи ма 
Ин сти ту та Рат ку Па ре жа ни ну и Све то за ру Спа на ће ви ћу, и ње го
вим на уч ним уте ме љи ва чи ма Ми ла ну Бу ди ми ру и Пе тру Ско ку.

Про грам Бал кан ског ин сти ту та у мно го че му је ишао ис пред 
сво га вре ме на. Пре све га кад је реч о „бал кан ском је дин ству“ и 
по тре би за са рад њом ме ђу бал кан ским на ро ди ма. У „Увод ној ре
чи“ за пр ву све ску КњигеоБалкану ја сно се ис ка зу је те жња „да се 
бал кан ске др жа ве збли же, да по ста ве ме ђу соб не чвр сте по ли тич ке 
и при вред не спо ра зу ме и са ве зе, да се на ро ди бал кан ски уза јам но 
до пу њу ју и по ма жу, да се ме ђу њи ма раз ви је ду бо ко и трај но осе
ћа ње со ли дар но сти и за јед ни це за ко је по сто је мно го број ни усло ви 
и још ве ћа по тре ба“. Ко ли ко је ово про грам ско на че ло озна чи ло 
пра ви смер у са рад њи бал кан ских на ро да по ка зу је ис ку ство на шег 
вре ме на, oства ри ва ње пар ци јал них ин те гра ци ја увод је у гло бал ну 
европ ску ин те гра ци ју.
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Мо жда не ке по став ке у про грам ским на че ли ма Бал кан ског 
ин сти ту та да нас де лу ју ана хро но, али ва ља има ти у ви ду да нас од 
тог вре ме на не де ли са мо ше зде сет го ди на већ и мно го то га што се у 
ме ђу вре ме ну до го ди ло у овом де лу све та (Дру ги свет ски рат, су ко би 
ме ђу зе мља ма Бал ка на, рас пад Ју го сла ви је). Ме ђу тим, ве ћи на основ
них иде ја при па да вред но сти ма сва ког вре ме на и сва ке ци ви ли за ци
је. То је, пре свих, на че ло то ле ран ци је ме ђу на ро ди ма ко ји жи ве на 
Бал кан ском по лу о стр ву, Ју го сло ве ни ма (под ко ји ма се под ра зу ме ва ју 
сви глав ни чи ни о ци та да шње ју го сло вен ске за јед ни це), Бу га ри ма, 
Гр ци ма, Ар ба на си ма, Ру му ни ма и Тур ци ма. По том, иде ја о про ду
бљи ва њу са зна ња о до га ђа ји ма ко ји збли жа ва ју бал кан ске на ро де, а 
не о они ма ко ји су во ди ли у су ко бе. Исто риј ска суд би на, ис пре пле
те ност ин те ре са, оби ча ја, је зи ка и књи жев но сти, уза јам ни ути ца ји 
у умет но сти и кул ту ри, све су то еле мен ти на ко ји ма би се, по ми
шље њу ауто ра то га про гра ма, мо гло гра ди ти „бал кан ско је дин ство“. 
А крај њи циљ је сте то да се отво ре пер спек ти ве овом ре ги о ну, као 
де лу ве ли ке по ро ди це европ ских на ро да. Оди ста им по ну је зре лост 
у на чи ну раз ми шља ња оних ко ји су ства ра ли Бал кан ски ин сти тут, 
угра ђу ју ћи у ње го ве те ме ље иде је на шег вре ме на. Мно ге од тих по
став ки на ћи ће се, с на ме ром или слу чај но, на стра ни ца ма до ку ме на та 
на ко ји ма је на стао Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ. На рав но, кра јем 
ше зде се тих го ди на о то ме се ни је мо гло го во ри ти, још ма ње пи са ти. 
Сто га иде ја о ве зи два ју ин сти ту та, као из раз кон ти ну и те та у раз во ју 
бал ка но ло шке на у ке, до би ја још чвр шће упо ри ште.

Ам би ци о зни про грам Бал кан ског ин сти ту та у де це ни ји ко ја 
прет хо ди Дру гом свет ском ра ту са мо је де ли мич но оства рен. Ње гов 
пре вас ход ни успех са др жан је у чи ње ни ци што је оку пио го то во сву 
европ ску на уч ну ели ту сво га до ба, ис тра жи ва че ко ји су се ба ви ли 
исто ри јом на ро да и кул ту ра, је зи ком и књи жев но шћу, умет но шћу и 
еко но ми јом. За бе ле же но је да је са мо три го ди не по осни ва њу Бал
кан ски ин сти тут већ имао ви ше од 400 стал них са рад ни ка из го то во 
свих европ ских зе ма ља, и то из у зет на име на, од ко јих ће мо бар не ка 
ка сни је по ме ну ти. Ра ди пр вог ути ска до вољ но је по гле да ти име на 
ауто ра по је ди них при ло га у нај ва жни јем ча со пи су сво га вре ме на 
„Re vue in ter na ti o na le des Étu des bal ka ni qu es“, или оних ко ји су уче ство
ва ли у оства ри ва њу не ке од еди ци ја Ин сти ту та, или пак пре ли ста ти 
пр ву мо но гра фи ју о Бе о гра ду, на ко јој су са ра ђи ва ли сви ви ђе ни ји 
струч ња ци та да шње Ју го сла ви је. Оства ри ва ње та ко за ма шних на
уч них по ду хва та би ло је мо гу ће за хва љу ју ћи до број ор га ни за ци ји 
и успе шној ме ђу на род ној са рад њи. Тим ко јем ду гу је мо за хвал ност 
чи ни ла су дво ји ца пу бли ци ста, Рат ко Па ре жа нин и Све то зар Спа на
ће вић, и два вр сна на уч ни ка Ми лан Бу ди мир и Пе тар Скок. Труд 
пр ве дво ји це омо гу ћа вао је до бро функ ци о ни са ње Ин сти ту та, док 
су дру га дво ји ца за ла га ла свој на уч ни ауто ри тет ка ко би при ву кли 
вр сне по зна ва о це бал ка но ло шке про бле ма ти ке и њи хо вим при ло зи
ма  обез бе ди ли ви сок ни во пу бли ка ци ја Ин сти ту та.
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Из про гра ма Бал кан ског ин сти ту та ви ди се да ње го во опре де ље
ње ни је био рад на ис тра жи вач ким про јек ти ма, бар не то ком крат ког 
раз до бља ње го вог по сто ја ња. Ин сти тут је био усме рен на из да ва ње 
ча со пи са, еди ци ја и по себ них мо но гра фи ја. Упра во за то ни је имао 
соп стве не ти мо ве ко ји би се ба ви ли од ре ђе ним бал ка но ло шким те ма
ма. Ве ро ват но би у не кој ка сни јој фа зи и то би ло оства ре но. Ова ко, 
бо га та би бли о те ка од пре ко 15.000 књи га и ча со пи са омо гу ћи ла је 
да се при Ин сти ту ту оку пи ве ћи број спољ них са рад ни ка ко ји су на 
раз ли чи те на чи не до при но си ли ње го вом ра ду (пи са њем чла на ка и 
сту ди ја или тех нич ком са рад њом). Мо жда би смо као про је кат Ин сти
ту та мо гли да озна чи мо рад на ен ци кло пе ди ја ма бал кан ских зе ма ља, 
тим пре што је он до бро за ми шљен и де лом оства рен. Ко нач на иде ја 
је би ла об ја вљи ва ње Општеенциклопедијебалканскихземаља. Све
сни обим но сти по сла, ор га ни за то ри су се, ме ђу тим, опре де ли ли за 
те мат ске све ске. Пр ва ме ђу њи ма, об ја вље на у два то ма на око 1800 
стра на, би ла је Привреднаенциклопедијабалканскихнарода. Та кав 
из бор су од ре ди ли прак тич ни раз ло зи. Нај пре, ти ме се ни је за ди ра
ло у на ци о нал не, вер ске или не ке дру ге осе тљи ве те ме, а по том, и 
по кре та чи (Р. Па ре жа нин, С. Спа на ће вић, Гој ко Круљ) има ли су у 
ви ду мо гућ ност да пре ко ве ћих при вред них ор га ни за ци ја и ми ни стар
ста ва за при вре ду бал кан ских зе ма ља лак ше при ку пе из у зет но ви сок 
из нос средстава по тре бан за оства ри ва ње сво је за ми сли. Чи ње ни ца 
да су два то ма бр зо иза шла из штам пе по твр ђу је ту прет по став ку. Го
то во цео ти раж од 2000 при ме ра ка убр зо је рас про дан или по кло њен 
са рад ни ци ма, док је са мо ма њи број књи га сме штен у ма га цин. Ти 
при мер ци су, на жа лост, стра да ли при ли ком бом бар до ва ња 6. апри ла 
1941, та ко да је та ен ци кло пе ди ја да нас пра ви ра ри тет код нас.

Ка да се по ме не Бал кан ски ин сти тут, пр ва асо ци ја ци ја је ње гов 
ча со пис „Revue in ter na ti o na le des Étu des bal ka ni qu es“. И то с пра вом. 
Уре ђи ва ли су га већ ви ше пу та по ме ну ти углед ни на уч ни ци Пе тар 
Скок из За гре ба и Ми лан Бу ди мир из Бе о гра да. До 1939. го ди не иза
шло је шест бро је ва с при ло зи ма на свет ским је зи ци ма (ен гле ском, 
францу ском, не мач ком и ита ли јан ском). У увод ном тек сту пр вог бро ја 
ре дак то ри Скок и Бу ди мир су обра зло жи ли про грам ску ори јен та ци ју 
ча со пи са, слич ну оној са мо га Ин сти ту та али до пу ње ну по гле ди ма на 
прав це раз во ја ча со пи са, и то са ши ри ном ка кву бал ка но ло шка на у
ка из и ску је, пре све га, кад је реч о за сту пље но сти свих ре ле вант них 
на уч них ди сци пли на. Глав ни ре дак то ри по но во су се огла си ли у че
твр том бро ју ча со пи са увод ним члан ком под сим бо лич ним на сло вом 
„De stinées bal ka ni qu es“ (Бал кан ске суд би не). У ње му су да ли ши ру 
ана ли зу при ли ка на Бал ка ну пре и по сле ства ра ња на ци о нал них др жа ва 
и ука за ли на по тре бу за очу ва њем „са мо ни кле бал кан ске тра ди ци је“ 
ко ја у ХХ ве ку тр пи при ти сак „европ ског ду ха“. Је дин ство Бал ка на у 
ва ри ја ци ја ма, ис ти ца ње кон ти ну и те та и дис кон ти ну и те та, слич но сти 
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и раз ли чи то сти бал кан ских кул ту ра – то су пред но сти у по ре ђе њу 
с аутар хич но шћу дру гих европ ских кул ту ра.

Као при лог исто ри ји Бал кан ског ин сти ту та у на став ку тек ста дат 
је би бли о граф ски пре глед са др жа ја свих бро је ва „Revue in ter na ti o na le 
des Étu des bal ka ni qu es“, као и кра так при каз по нај ва жни јим на уч ним 
ди сци пли на ма. Го во ре ћи о углед ним са рад ни ци ма, „европ ској на уч
ној ели ти“, по ме ну ли би смо са мо не ка од име на ко ја су би ла и оста ла 
у вр ху бал ка но ло шке на у ке. Ме ђу че ти ри сто ти не  име на ко ја сре ће
мо на стра ни ца ма ово га ча со пи са би ли су и уред ни ци из бал кан ских 
зе ма ља: Ни ко ла Јор га (Ру му ни ја), Ни ко лас Ег зар хо пу лос (Грч ка), 
Бог дан Фи лов (Бу гар ска), Фу ад Ки при ли (Тур ска), Лу мо Скен до (Ал
ба ни ја) и Алек сан дар Бе лић, док се ме ђу ауто ри ма при ло га по ја вљу ју: 
Нор берт Јокл (Беч), Ш. Пи кар (Па риз), С. С. Боб чев (Со фи ја), Ру долф 
Егер (Беч), Шарл Дил (Па риз), Ми ха ил Ро стов цев (САД), Карл Пач 
(Беч), Кс. Лам бри дис (Ати на), Вла ди мир Ду ми тре ску (Бу ку решт), 
О. Деј вис (Бел фаст), Екрем Ча беј (Ти ра на), Ро налд Сајм (Окс форд), 
Кр. Сан фелд (Ко пен ха ген), Кар ло Сфор ца (Бри сел), Сто јан Ђу ђеф 
(Со фи ја), а од ју го сло вен ских на уч ни ка: ар хе о ло зи Ми ло је Ва сић и 
Ни ко ла Ву лић, ви зан то лог Ге ор ги је Остро гор ски, осма ни ста Фе хим 
Бар јак та ре вић, исто ри чар Вла ди мир Ћо ро вић, ет но ло зи Ве се лин 
Чај ка но вић, Ми ха и ло Фи ли по вић, Вла ди мир Двор ни ко вић, ет но
му зи ко лог Ко ста Ма ној ло вић, лин гви сти Пе тар Скок, М. Бу ди мир, 
А. Бе лић, прав ник Ђор ђе Та сић, хе рал ди чар А. Со ло вјев, ро ма ни ста 
Ми о драг Ибро вац и мно ги дру ги, да кле, љу ди чи ја су име на и де ла 
ушла у исто ри ју бал ка но ло шких на уч них ди сци пли на. 

За раз ли ку од „Revue in ter na ti o na le des Étu des bal ka ni qu es“, 
се ри ја КњигаоБалкану, па и еди ци ја БалканиБалканци, има ле су 
не што дру га чи ји ка рак тер, ма ње на у чан, а ви ше по пу ла ран. Ам би
ци је уред ни ка и ре дак то ра очи глед но су би ле ве ли ке. Же ља да се 
пре ко ши ро ке мре же са рад ни ка по кри ју све обла сти бал ка но ло ги је 
и чи та ва ју го и сточ на Евро па мо жда је мо гла би ти оства ре на да ни је 
бук нуо Дру ги свет ски рат. Из еди ци је КњигаоБалкану об ја вље не су 
две све ске, а из се ри је БалканиБалканци че ти ри: пр ва књи га, про
грам ска, под на сло вом са ме еди ци је, де ло је П. Ско ка, М. Бу ди ми ра, 
Р. Па ре жа ни на, С. Спа на ће ви ћа и Г. Кру ља; дру гу књи гу, Борбаза
независностБалкана, на пи сао је Вла ди мир Ћо ро вић; тре ћу све ску, 
под на сло вом Вођибугарскогнарода, на пи сао је Ге ор ги Кон стан ти
нов, док је аутор че твр те, Југословенскамисао, био Фер до Ши шић. 
У при пре ми је оста ло још не ко ли ко све за ка ове еди ци је, не ке и у 
це ло сти за вр ше не: СтариБалкан (од пра и сто ри је до до ла ска Сло
ве на), за тим Балканскихероизам, НароднапесманаБалкану, Велики
људиБалкана, Балкансказаједница.

Про стор нам не до зво ља ва да се ба ви мо по дроб ни јом ана ли зом 
са др жа ја ових две ју еди ци ја. Оне ће сва ка ко би ти пред мет јед не оп
шир ни је сту ди је, али ов де би смо, илу стра ци је ра ди, на ве ли ак цен те 
са др жа не у на сло ви ма по је ди них по гла вља пр ве књи ге исто и ме не 
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се ри је БалканиБалканци. У пр вом де лу, „Бал кан ска зе мља и бал
кан ски чо век“, го во ри се о при род ним од ли ка ма под не бља ко је су 
усло ви ле кре та ња на ро да и вој ски на овом тлу, док су „Бал кан ске 
гра ни це“, „Бал кан ски на ро ди и ра се“, „Бал кан ска же на“, „Град и се ло, 
че тр де сет ве ко ва бал кан ске про шло сти“ са мо не ки од под на сло ва. 
Дру ги део по све ћен је бал кан ским кул ту ра ма, је зи ци ма, пи сме но
сти, књи жев но сти, вер ској кул ту ри, умет но сти. За вр шно по гла вље 
на сло вље но је „За бо љи, но ви Бал кан“ и у ње му су ауто ри ука за ли 
на про грам ска на че ла са др жа на у Па ре жа ни но вом тек сту „Реч пре 
све га“ или у увод ном члан ку Ско ка и Бу ди ми ра за пр ви број „Revue 
in ter na ti o na le des Étu des bal ka ni qu es“.

Ме ђу из да њи ма Бал кан ског ин сти ту та не сум њи во нај зна чај ни
је ме сто, и то из ви ше раз ло га, има мо но гра фи ја Београд, штам па на 
на срп ском, фран цу ском и не мач ком је зи ку, док је ен гле ски пре вод 
остао нео бја вљен. Ва жна је као пр ва на уч но пи са на мо но гра фи ја 
о Бе о гра ду, а ње на про мо ци ја има ла је да обе ле жи сто го ди шњи цу 
до но ше ња пр вог За ко на Оп шти не гра да Бе о гра да (1839). На жа лост, 
као што ће се по ка за ти, упра во је та књи га би ла суд бо но сна за Бал
кан ски ин сти тут и ње го во по сто ја ње.

Кон цеп ци ја мо но гра фи је о Бе о гра ду и рад на њој по ка зу ју сву 
озбиљ ност при ре ђи ва ча. Ре дак ци о ни од бор, ко ји су чи ни ли пе сник 
и књи жев ник Си ма Пан ду ро вић и пу бли ци сти Бо ри во је Га ври ло вић 
и Рат ко Па ре жа нин, са чи нио је за јед но с П. Ско ком и М. Бу ди ми ром 
са др жај по је ди них по гла вља и по звао на са рад њу 42 углед на ауто ра, 
исто ри ча ре и ге о гра фе, ет но гра фе и му зи ко ло ге, ур ба ни сте и ар хи тек
те, со ци о ло ге и еко но ми сте. Оби ман ру ко пис при ре ђи ва чи су го то во 
тро стру ко скра ти ли, ујед на чи ли и ускла ди ли, те је та ко на стао текст 
ко ји де лу је као хо мо ге на це ли на по све ће на исто риј ском раз во ју Бе
о гра да, ње го вом кул тур ном и дру штве ном жи во ту од нај ста ри јих 
да на, од пра и сто риј ске Вин че, келт ског и рим ског Син ги ду ну ма, 
до ба де спо то ви не и тур ске вла сти, пре ко осло бо ди лач ких по кре та 
XIX ве ка, бал кан ских ра то ва и Пр вог свет ског ра та, до 1918. го ди не 
и ује ди ње ња Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца у за јед нич ку др жа ву. Сви 
ти до га ђа ји у ко ји ма је Бе о град играо ва жну уло гу ста вље ни су у 
кон текст ши рих исто риј ских, кул тур них и при вред них то ко ва на 
тлу Ср би је и Бал ка на у це ли ни. Та ко при ре ђе на мо но гра фи ја, без те
мат ских про пу ста, де лу је као књи га пи са на јед ном ру ком и јед ним 
сти лом, иако иза тог за ма шног по ду хва та сто је мно го број ни на уч
ни ци и сна жне ин те лек ту ал не ин ди ви ду ал но сти: из ме ђу оста лих, 
исто ри ча ри Вик тор Но вак, Вла ди мир Ћо ро вић, Ми ха и ло Ди нић, 
ар хе о лог Рас ти слав Ма рић, ет но ло зи Ве се лин Чај ка но вић и Бо ри во
је Дроб ња ко вић, лин гви сти Алек сан дар Бе лић и Ми лан Бу ди мир, 
исто ри ча ри умет но сти и ар хи тек ту ре Ми лан Ка ша нин и Бра ни слав 
Ко јић, књи жев ни ци Јо ван Ду чић и Вла ди мир Вел мар Јан ко вић, пу
бли ци сти Ста ни слав Кра ков и Пре драг Ми ло је вић.
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Из ла зак мо но гра фи је Београд све ча но је обе ле жен на ве ли ком 
Бе о град ском сај му у је сен 1940. го ди не. Ве о ма ла ска ву оце ну о књи
зи да ла је у „По ли ти ци“ Иси до ра Се ку лић ре чи ма:  „Ово не са мо да 
је сјај на исто ри ја Бе о гра да, већ и до сад нај бо ља исто риј ска књи га о 
срп ском на ро ду.“ На не сре ћу, у све ча ну и сла вље нич ку ат мос фе ру 
убр зо се уме ша ла по ли ти ка. Дру ги свет ски рат огла шен је у Су де ти ма 
зло коб но за пре тив ши да ће се про ши ри ти на чи та ву Евро пу. Не за
до во љан тек сто ви ма о стра да њу срп ског на ро да у Пр вом свет ском 
ра ту, о ве ша њу и уби ја њу же на и де це у Ма чви, и фо то гра фи ја ма ко је 
су по твр ђи ва ле те до га ђа је, не мач ки по сла ник Фон Хе рен пре нео је 
пред сед ни ку Бе о град ске оп шти не Ја ши То ми ћу зах тев сво је вла де да 
се сва три из да ња, срп ско, фран цу ско и не мач ко, за бра не, а да се ен
гле ско по ву че из штам пе и слог уни шти. Не ма ју ћи из бо ра, Оп шти на 
Бе о гра да као фи нан си јер и Бал кан ски ин сти тут као из да вач мо ра ли 
су да при хва те ул ти ма тив ни зах тев и уни ште пре о ста ли ти раж. По
сле на па да на Ју го сла ви ју, за од ма зду, Бал кан ски ин сти тут је уки нут 
на ред бом не мач ког вој ног за по вед ни ка од 27. ав гу ста 1941. Ње го ва 
дра го це на би бли о те ка, до ку мен та ци о ни цен тар и ар хив ска гра ђа 
за пле ње ни су и пре да ти Не мач ком на уч ном ин сти ту ту у Бе о гра ду, 
а да ља суд би на ових вред но сти ни је по зна та. Да ап сурд бу де ве ћи, 
об но ва Ин сти ту та ни је до зво ље на ни по сле осло бо ђе ња Бе о гра да 
1944, а ње го ви ди рек то ри Рат ко Па ре жа нин и Све то зар Спа на ће вић 
про гла ше ни су за на род не не при ја те ље (!). Па ре жа нин је ус пео да 
из бег не из зе мље а то ком ду го го ди шње еми гра ци је са ра ђи вао је с Ин
сти ту том за ју го и сточ ну Евро пу. За со бом је оста вио до ста по да та ка 
о ра ду Бал кан ског ин сти ту та, за бе ле же них по се ћа њу. Јед на та ква 
књи жи ца, под на сло вом Забалканскојединство и под на сло вом Осни
вање,програмирадБалканскогинститутауБеограду(1934–1941), 
из да та у Мин хе ну 1976. го ди не, по слу жи ла је као до бра осно ва за 
пи са ње ове хро ни ке. Ко ди рек тор Бал кан ског ин сти ту та С. Спа на ће
вић, ухап шен је и осу ђен на смрт, али му је ка зна замењена за казну 
од два де сет го ди на ро би је. Умро је у за тво ру 1947. го ди не.

У по рат ној Ју го сла ви ји име Бал кан ског ин сти ту та ду го је 
пре ћут ки ва но, а то је има ло не га тив них по сле ди ца и по раз вој бал
ка но ло ги је као на уч не ди сци пли не. Пр ве ини ци ја ти ве усме ре не ка 
осни ва њу слич не уста но ве по кре ну те су у Са ра је ву, где се 1954. 
го ди не у окви ру На уч ног дру штва Бо сне и Хер це го ви не осни ва Бал
ка но ло шки ин сти тут. На ње го вом је че лу био по зна ти лин гви ста и 
ори јен та ли ста Хен рик Ба рић, а по сле ње го ве смр ти 1959. ру ко во ђе ње 
Ин сти ту том пре у зео је ет но лог Ми лен ко Фи ли по вић. Ме ђу тим, де
лат ност ове уста но ве ни је би ла раз гра на та и углав ном се сво ди ла на 
област ин те ре со ва ња ње них ди рек то ра – лин гви сти ку и ет но ло ги ју. 
Тек 1962, с фор ми ра њем Цен тра за бал ка но ло шка ис пи ти ва ња при 
Ака де ми ји на у ка БиХ и за хва љу ју ћи ње го вом ди рек то ру ака де ми ку 
Алој зу Бен цу, от по чи ње ор га ни зо ва ни је и мул ти ди сци пли нар но 
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за сно ва но ба вље ње бал ка но ло ги јом. Цен тар у Са ра је ву је од са мог 
осни ва ња оку пљао број не стал не са рад ни ке из свих та да шњих ју
го сло вен ских ре пу бли ка, ор га ни зо вао је на уч не ску по ве, по кре нуо 
је ча со пис и се ри ју по себ них из да ња, а об ја вио је и мо ну мен тал но 
пе то том но де ло Праисторијајугославенскихземаља.

Под сти цај раз во ју бал ка но ло ги је и до при нос ства ра њу усло ва 
за по кре та ње Бал ка но ло шког ин сти ту та СА НУ да ло је и осни ва ње 
Ме ђу на род не асо ци ја ци је за про у ча ва ње европ ског ју го и сто ка (AIE
SEE) као де ла UNE SCOа. Го ди не 1963. фор ми ран је и ју го сло вен ски 
На ци о нал ни ко ми тет за бал ка но ло ги ју ко ји је го ди на ма ко ор ди ни рао 
рад ју го сло вен ских на уч них цен та ра. Све те окол но сти олак ша ле су 
про цес на стан ка Балканолошког ин сти ту та САНУ у Бе о гра ду, чи је 
три де се то го ди шње по сто ја ње обе ле жа ва мо овом спо ме ни цом.

НиколаТасић




