


Ш МЕМОШАМ

Академик Баса ЧубриловиЬ (1897—1990)

У време док се овщ бро] часописа Балканика налазио у

штампы умро /е н>ен прей уредник, оснивач и дугогодишн>и

директор Балканолошког института САНУ, академик Баса Чу-

бриловиН. До кра^а живота чврсто /е ста\ао уз Институт и

гьегов часопис, борио се за н>егову балканолошку орщентацщу,

за веки квалитет и потпунщи садржа]. Због тога се Редакцща

Балканике, сарадници и чланови Балканолошког института са

дужним поштовангем опрашта]у од свога професора, директора

и уредника.

*

Сажета биографща академика Васе ЧубриловиНа ко]ОМ

доминира)у године дугог живота могла би да се сведе на еле-

деке: роЪен /в 14. ]ануара 1897. у Босанско] Градишки. Завршио

/е гимназщу у Сара]еву тек после I светског рата, после прекида

због учешка у сара]евском атентату 1914. године и одлежане

робще у аустроугарским казаматима. Филозофски факултет /в

завршио у Београду 1922. године, докторат под насловом „Бо
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сански устанак 1875—1878" одбранио /е 1929. године. На Фи-

лозофском факултету 1937. године постще доцент, а 1939. ван-

редни професор за предмет Општа исторща новог века. У дру

гом светском рату поново /е у затвору, у логору на Бан>ици

кроз ко'щ су прошли многи напредни српски интелектуалци.

Професорску карщеру наставл>а после рата и 1947. поста\е ре-

довни професор; у исто време обавл>а дужност савезног мини

стра Зугославще (1945—1951). Са седамдесет година живота

одлази у пензщу, али активно наставла ранщ'е започети рад

на осниван>у Балканолошког института САНУ на чщ'ем се челу

налазио све до 1986. године. Поред матичне, Српске академще

наука и уметности, у ко]о\ /е за редовног члана изабран 1961

године, био ]е члан и многих других академща и научних

друштава (1угославенске академще знаности и ум]етности, Ака

демще наука и ум\етности Босне и Херцеговине, Академще

наука и ум]етности Црне Горе, Академще наука СССР-а итд.).

Насупрот овим штурим биографским подацима сто\и \едан

изузетно буран и динамичан живот ко]и /е тра]ао безмало цео

\едан век. Нще се смирио ни када /е прешао 90 година живота:

стално ]е био у стваралачком покрету, пун иде\а о новим про-

]ектима, кн>игама, научним скуповима, новим научним центрима,

издаван>у архивских докумената, усмераван>у меЬународне са-

радн>е. У фиокама н>еговог писаНег стола остало /е граЪе и

иде\а за ]ош ]едан научни и лудски век.

Са задоволством /е Баса ЧубриловиН истицао да се као

историчар формирао под утица\ем три великана српске науке:

Владимира Боровика од кога /е преузео схватан>е о комплек

сности исторщских истраживанза, Васил>а Поповика ко/и га /е

увео у методологщ'у модерне европске историографще и ]ована

Цвщика, маркантне личности српске и \угословенске науке,

од кога /е Чубриловик наследие антропогеографски приступ

додавши му исторщеку компоненту. Своме учител>у одужио се

неколиким радовима („1ован Цвщ'ик и стваран,е ]угославще")*

и уводном студщ'ом за Сабрана дела ко\а /е сам приредио.

Осланга/уки се на сво]а три учитела изградио /е сопствени

методолошки приступ ко/и, за разлику од механичког прено-

шеььа података из извора, подразумева аналитички прилаз,

упорекиван>е података из разних извора, ььихово уношен>е у

шири контекст догаЬа]а у ко]има они доби\а\у сво\ прави сми-

сао. Он тежи синтези догаЬа]а, ко)и нису прост збир дешаванза,

него одраз друштвених процеса ко]и сво]е корене има]у у ду-

боко] прошлости, у сплету исторщских збиван>а, али и у антро-

погеографским и културолошким предиспозицщама. У обим-

ном делу ко]е /е за собом оставио, Баса Чубриловик се по]ав-

л>у]е као национални историчар и као балканолог, истраживач

патрщархалних балканских друштава.
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Век и летимичан поглед на библиографщу професора Чу-

бриловиНа показухе да су гьегове омшъене теме били устанци

и револуцще: од „Босанског устанка 1875—1878", дела са ко]им

/е ушао у исторщску науку, па преко тема из првог и другог

српског устанка до догаЬа\а везаних за светске ратове XX

века. Доследан сводим ставовима о континуитету збивашг и

нмхово) условл>ености, он прей и други српски устанак по-

сматра као националне и соцщалне револуцще ко)е има)у

свО)у предистори)у у ослободилачким покретима на Балкану,

посебно код српског народа, покретима ко]'и су довели до

формирана српске државе, прве националне државне творе-

вине у европском делу Османске имперще. Ове ставове изразио

/е у \едном од на\знача)нщих дела наше исторщографще

„Исторща политичке мисли у Србщ'и у XIX веку." Стваран>е

1угослави\е 1918. године историчар ЧубриловиН об]'ашн7ава

као завршни чин дугог исторщског процеса, а као припадник

„Младе Босне" сматра /е остварен>ем романтичног заноса гене-

рацще ко/о/ /е припадао. Зугословенско] идещ остао \е веран

до кра]а живота, па чак и онда када /е она долазила у озбилну

кризу.

Као зрео научник Баса ЧубриловиН се окреке великим бал-

канолошким темама. Склоност према гъима, како /е сам исти

цах), наследие /е од 1ована ЦвщиНа. И пре него што /е сво]'е

животно дело заокружио осниван>ем Балканолошког института

САНУ, чщи /е директор био )едну деценщу, балканолошке теме

су се налазиле у жижи шеговог интересовашг, рекло би се чак

равноправно са темама о устанцима и ослободилачким покре

тима XIX века. Патриархална друштва на Балкану су посебно

будила н>егову истраживанку знатижел>у. Нзима се током ду-

гогодишн>ег рада више пута вракао, било да ]е реч о „термино-

лошким питангима везаним за проучаван,е племенског дру

штва", „патрщархалном друштву и н>еговим обича]има" или

о по]единим црногорским племенима у копима су се задржали

реликти патрщархалног живота (Кучи, МалоншиНи и др.).

V Балканолошком институту /е покренуо вишегодишн>и истра-

живачки просекат на ту тему и припремио научни скуп „Оби-

ча)но право и самоуправе на Балкану" на коме /е сво]е виЬен>е

ове проблематике изнео у раду „Патриархална друштва и

н,ихова обича]на права у Албанией и Црно] Гори у средн>ем

веку" (Београд 1974). Са исто толико интересовала окренуо се

и друго) балканолошко) теми ко)а се односи на сточарска,

номадска и полуномадска кретан>а на Балкану. Као ЦвщиНев

ученик, он указу]е на географски, антропогеографски и еко-

номски фактор у проучаваъу ових кретан>а, упуНу)е на потребу

истраживан>а \езичке сличности у сточарско) терминологии

на широком простору измеЬу Пинда и Карпата, затим на по

требу истраживан>а обича)ног права, организацще племена и

племенског живота и осветл>ава корене многих подава у ма
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терщално] и духовно) култури ко/е срекемо у палеобалканском

супстрату на овим просторима од праисторще до средн>ег века,

па и доле до нашег времена. ]едан меЬународни скуп, затим

зборник радова и веки бро] чланака ко/и су произишли из

\едног оваквог про]екта на]бол>е сведоне о томе колико /е

професор Чубриловип био у праву када се за]едно са сво)им

сарадницима определив за овакву тему. Она /е интегрисала

резултате рада стручн>ака различитих научних профила: од

историчара и археолога, преко етнолога до лингвиста и правних

историчара.

Као изврстан организатор, прекал>ен на многим, често

сасвим различитим пословима (организацща рада на Филозоф-

ском факултету после рата, у Одел>ен>у исторщских наука

САНУ, руководилац многих Одбора и редакцией, а )едно

време и савезни министар) професор Чубриловип ]е у Балкано-

лошком институту САНУ ударно чврсте темел>е научноистражи-

вачком раду. У своме програмском чланку, «со/и /е об]авлен

у првом бро]у Балканике, означио ]е правац разво\а не само

Института век и балканологще као научне дисциплине у

целини. Ширина н>егових поставки огледа се у покретангу

многих, често различитих тема: у археологщи — истраживан>а

старобалканског културног и етничког супстрата; у исторщи

уметности — тема „Балкан као матица европске цивилизацще";

у исторщи — културне и политичке везе и односи балканских

народа; у етнологщи — за\еднички елементи у матерщално]

и духовно] култури балканских народа; у лингвистици — улога

супстрата у формиран>у балканских ]езикаитд. Иста ширина очи-

ту]е се у истраживан>у „Зереси и \еретичких покрета на Балка-

туре балканских народа, кн>ижевне традицще, а из новще

исторще, у теми ко\а му /е била посебно драга „Треки Ра]х

и земл>е ]угоисточне Европе". Спиритус мовенс у сейм овим

пословима, често и аутор по\единих чланака био /е професор

Чубриловик. Због свега овога сматрамо га ]едним од твораца

модерне балканологще у нас, младе науке ко/о/ /е он дао

ширину объединивши сарадн>у векег бро]а научних дисциплина.

Исторщу и културу балканских народа он /е посматрао као

елеменат кохезще, а не као предмет суревн>ивости и извор

меЬусобних сукоба. У томе /е често ишао испред свога времена,

обнавл>а\уки иде]у балканске сарадн>е и указу]уки на потребу

чврстих веза измеЬу балканских земала и осталог дела Европе.

Балкан /е посматрао некада само као део европског континента,

али често и као н>егову матицу. На оваквим схватагъима, го

ворив ]'е, треба да се граде балкански и европски односи.*

ну", архивске граЪ* духовне и матерщалне кул

Никола Тасик

* Радови ко.)и се овде цитиразу налазе се у библиографии Васе

Чубриловийа обЗавл>е1Ю) у Балканици VIII, Београд 1972, I—IV.
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