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један аграрни облик класног конфликта? Не, то је била rлan за земљом, али глад

која би се задовољила, од 1877. надаље, на рачун исте друштвене категорије,
ситних и средњих земљовласника, а само изузетно на рачун велепоседника. Поз
нати бугарски историчар Николај Тодоров је користио једну студију руског ис

торичара Никитина да би показао како политички програми бугарских радfiкала
у време источне кризе нису садржавали ни једне речи о аграрним односима (осим
питања вакуфа). И то не због недостатка сензибилитета за социјалне аспекте
националне револуције већ просто зато што неког очигледног и драматичног

социјалног питања на бугарском селу није ни било. Глад за земљом је била
условљена не неједнаком поделом земљишта већ оскудицом земље за
обрађивање као последице пореске неизвесности, јавне несигурности, економске
неисплат~вости-. У свим овим негативним условима што су се могли приписати

ОсманлИЈском царству сељачке масе су мање-више нејасно виделе политичку
синтезу својих проблема.
Могло би се 'рећи да је могуће једно rенерал:изовање о аграрном аспекту
антагонизма између хришћана и муслимана у почетној фази развоја балканских

национал1:их држава; предлажем га у једној-демодираној формули производних
одно~а КОЈИ ометају развој производних снага. Тачније, овде је реч о дефор
мациЈама односа производње услед недостатка физичке и пореске сигурности.
Полит.ичко-национална независност је с тог становишта била фактор модерн
изацИЈе, ефикаснији од најпросвеhенијег османлијског реформаторског
програма.

2.

Питање држављанства

Веровање да се држављанство као секуларизована правна и политичка веза

~змеђу лица и државе аутоматски протеже на становништво територије на којој
Једна пржава утврђује свој а)'торитет, намеће се у балканском свету деветнаестог

века сасвим_ касно и против дубоко укорењених резерви и отпора. У Грчкој се тај
проблем 1:шЈе никада виртуално поставио. У старој Грчкој, позорници националне
револуцИЈе 1821, муслимани су износили скоро једну десетину становника. Од њих
је око једна четвртина била побијена у првој фази устанка, остали су се повукли
у утврђене градове. У станици су заузели нске од тих rрал:ова и масакрирали

му~лиманско становништво. Преживели су евакуисани на османлијску терито
РИЈУ· Грчка ес рађала као верски чиста држана, а проблем лаичког држављанства

се није н1;1 постављао. Штавише, појам грчког грађанина је садржавао верску
кшютациЈу, према дефиницији усвојеној првом револуционарном уставном по
вељом.

Ни у Србији се, бар за пола века, тај проблем није постављао, али због другог
разлога. Муслимани који су живели у Србији су били концентрисани у градовима,

али из тога не произлази да је за њих икад иједна страна узела у обзир статус
српских држављана. Они су правно били османлијски поданици и потпадали поп
јури~дикцију османл.ијских власти. За њих је важила нека врста екстратери
ториЈалности. Да ли Је то била примена режима капитулација у обрнутом смеру,
или остатак систсмамилеlllа, или ол:раз не сасвим независног статуса кнежевине?
Чини ес, да само правно-формално објашњење није довољно. За балканске мус-
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ли~rс\не с~ евентуалност да буду подвргнути једној хришћанској политичкој власти
НИЈС Ј()Ш оила указала на хоризонту историјског искуства, а однос снага имје још
за кратко време дозвољавао да се нс брину око питања прилагођавања. Питање
држав_љанства ес по~тав~а први пут, мада додуше политички дотерано локалним

обичарrr-ла, упо.мируЈуl1.оЈ понул:и кнеза Николс :муслиманима новоосвојеног Ник
шића 1877. Као што је познато, Никшићани су одбили понуду и масовно се
иселили. ~о дину дана касније су под хришћанску јурисдикцију прешле простране
територи,1с, а с њи1-rа и њих?во муслиманско становништво: кнежевина Бугарска,

посредно _исто_чна Румел.ИЈа, Нишка област и затим

1881. Тесалија. По новој
концепци,1и КОЈУ су наметнуле велике силе држ:ављанство ес одвајало од верске
припадности. Муслиманима су у хришћанским државама бенефицираним бер
линским уговором били гарантовани опстанак и очување имовине. Остатак
старог бруталног традиционалног односа састојао се у праву оптирања за осман
лијско држављанство. Право опције је био вентил сигурности с обзиром на
психолошку тешкоћу- одбијање да се прилагоде новом поретку- које јс, r,лсђутим,
иыало и политичке и правне импликације. Кад кажеl\ю правне, мислиl\ю, с јспнс
стране, на задржавање одвојеног правосуђа у материји породичног права, на
пслшvrскп суд, као ф3ктор заштите, али и сегрегације, а, с друге, па устезање
хришhш-rсю1х власти да .муслиыанима Т(ају потпун и безуслован статус пржављана.
Полнтнчкс н:мпликацпје су третиране у трећој тачки, чијн јс наслов:

3.

Султанови сирочићи

Сумња хришћанских пласти у лојалност нових муслиманских грађш1а била
је у потпуност11 основана. Зашто би уопште требало да ес ocehajy лојЈ;IНЈI новој
r~:ржавн. насталој из побуне против конституисане власти афщњшсанс силом на
њихову штету. а која ш•...r јс за булуhност обећавала и духовна и i\-1атсријална
ускраhивања. Уобпчајена форыула кuју су били усnојили страни посматрачи била
,ic: ,,још ес осећају султа~-rош1;1.--1 поданици.ма''. Вреди прш,1стити да јс, r,.,raдa ос
тавившп по страни разговор о UJiнocy материјалних интереса и легитиl\-шзацијс
нласти, лојалност султану била таква да ес није могла лако пребацити с једног
влаТ(dра на другог. Тращщионалпа османлијска политичка лојалност била јс пос
редована верском припадношћу. Не само да Танзимату није пошло за руком (бар
не код муслиманских маса) да је скрене с њене муслиманске матице и постави на

осноnе сскуларизопаног институционалног патриотизма. lllтавишс, најјачи от
пори реформистичкој акцији били су баш у заосталим покрајинама, где је стварна
суштина приврсжпости привилегијама у којима се уживало оп павних времена
била разлика у положају у односу на хришћанско становништво, што ct: иде

олошки преводило у додатну дозу исламске ексклузивности у поређењу с "нор
малном" османлијског свешћу.
Верски аргумент л:а добар :муслиман не може да се помири с тим л:а живи у

једној хришћанској држави уздизао је фигуру ,нухаџира. Тај аргумент функцио
нисао је понајвише као подстицај да се напусти терен и емигрира. На лицу места,
међутим, он је пружао морално оправдање и за оружане побуне против новог
поретка. До тога јс дошло тамо где јс конфигурација земљишта дозвољавала да
се наставе облици гериле и разбојништва који су били лишени политичких циљева
или тамо где јс близина османлијске границе или нестабилна војна ситуација
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:iр;брйлана ОтпОр и отцепљинање од хришћанске државе. Бернар Лори је написао
в~оМа занимљиве странице о оној врсти по:мачке републике у Родопима која је
успела да сачува далеко од својих планинских долина управу источне Румелије, а
онда да се споји са Османлијским царством 1886. Можда је мање познат случај
Турака Конџаридес из Тесалије, који су, пошто су се наизглед адаптирали, или
прихватили грчку управу, у току рата

1897.

године пришли османлијском војсци

која је зашла у грчку територију, а затим се у страху од репресалија заједно с њом
повукли када је мировни уговор вратио Тесалију Грчкој. Ту се, обрнуто поновио,
онај однос који је српско становништво више пута доживело између краја седам
наестог и краја осамнаестог века, приликом хабзбуршких кампања на осман
лијској територији.

регулисале држав:1 и институције дате са стране. Па ипак,јесу ли пре 1878. године
бугарски националистички мислиоци и идеолози били свесни да ће се њихова
национална држава поставити на етнички и верски хетерогеном становништву?

Ако јесу, каква су решења предвиђали? Колико сам схватио, они су игнорисали
тај проблем. Либерално-радикални елементи су замишљали своју будућу

националну државу као "лаичку" и "грађанску". Али први значајан гест који су
они учинили у низу догађаја који he довести до бугарске политичке еманципације
био јс подстицање на устанак у пролеће 1876, који је одмах кренуо с традиционал
ним антагонистичким понашањем на верској основи.
Закључак из ових посматрања за која ваља признати да су апроксимативна и
тренутно недовољно документована је да постоји један елемент, зајсдничЮI свим
нац1-юналниЈ\-r балканским учењима деветнаестог века и имплицитан а не и дек

4. Националне

идеологије

То је један друкчији начин да се постави питање држављанства, али овога
пута с гледишта ех ante. Који национс1лни садржај је имало политичко учење које

је инспирисало фор~,шрање или експанзију балканске хришћанске држаnе?
Свакако не изгледа да јс цео процес био руковођен јсдноl\-r доктрином: за Србе јс
то на почетку била чиста неопходност. Осим тога, чини се да неким вюкниr-.,~
накнадним фазама тог процеса доминирају фактори који су изnан балканског

сценарија, а којима су т~ национална учења подлегла. Треба само помислити, у
вези с Грчком, на британску везу и на њен ефекат кочнице чешће него подстицаја
на курикулум грчког иредентизма; кад је у питању Србија, на последице
аустроугарске окупације Боспе; а што се тиче Бугарске, на механизам очекивања
изазваних и фрустрираних између Сан Стефана и Берлина. Ипак, све тс земље

имале су и своје национално учење од извесног тренутка па надаље. У Грчкој,
четрдесетих година, Мегали Идеја првог :министра Колетсса заснивала ес пре на

ширем појму хелениз.1rш него што јс то био онај чисто етно-језички концепт и
садржавала јс историјске и верске елементе једне културне хегеfiюније давног
датума. Иако грчка национална мисао није никада сасвим напустила перспективу
једне нове Византије на бази грчко-турске дијархијс, доктрина maiпstгeam је остала
током целог деветнаестог века идеја ирсдентизма и била потхрањивана оссtшњем

културне супериорности која муслиманима није остављаЛа никаквог простора,

осим као етографској реликвији. Што ес тиче Србије, Начертаније није ни нај
мање био пандан Мсrс1ли Идеје, мада сута два пројекта настала истовремено. Без
обзира на инспирацију спољ:1, програм Начертанија ес тицао виталног простора
државе више него нације. За разлику од грчког. програма, није подређивао

територијалне амбиције држане једној дефиницији нације: у том смислу није био
ни иреденистички. А пошто се српска нација дефинисала по Вуковим етно

језичким критеријумима, јасно је да би онда и муслимани српског језика чинили
њен део. Али није било уопште јасно да ли се и како мислило да ес оствари њихово
политичко инкорпорисањс у српску нацију. Утолико :мање уколико је национална

експанзија била скренута с правца запад на правац југ, где су муслимани били
другог етно-језичког типа. У Бугарској ес цео разговор о једном физиолошком
националном простору који би се поклапао с јурисдикцијом Егзархата или са

Санстсфанским граница.ма очигледно односио на ривалство између самих
хришћана, док се о муслиманима није ни говорило. Њихов положај су затим

лар:исан, а то је поистовећивање појма националне слободе са протеривањем ?с1~ан
лија. Очигледан закључак, могло би се рећи. Мюье очигледан ~а оног КОЈИ ЈС у
балканску исгорију морао да продре кроз филтер многих историЈСКИХ текстова у
"старом стилу", који су уздизали аналоп~ју балканских нациопашшх збивања с
моделом италијанског Рисорђимента. Ту је сад разлика очигледна и дубока: у
балканским збивањима ослобађање од "туђинског јарма" садржи демографски
аспект који је у потпуности непознат у италијанском историјском искуству.

5. Демографска

дсосманлизација

Осыанлијска владавина на Балкану јс исто толико биш-1 у гарнизонима,

институцпјама, сиыболима, колико п у "османлијском", или боље ,,турс:-<~м"
становништву. Ваљало би ес подсетптп познате тезе Омера Баркаш1, по ко,10.1 се
историјска суштшш турске побспс на Балкану не састоји од војних победа нити од
способности усвајања и трансформације структура Византијског цаrства, већ у

њиховој сп~собности да колонизују освојене територије захваљујуhи

дсмогра(рској супериорности. Чак јс и ·масовна промена нере била само другораз
редна после~rща колонизације. Барканова теза је својевремено подстакла
расправе на високом ниову. Независно од њене научне вредности, требало би
указати на њен ИЈ(еолошки циљ у интерпретацији историје: с једне стране, она је
доприносила ревизији османлијске историје у турској интерпретацији, с друге
стране је нудила посмртну реплику западним стеротипима, а, наравно, _и

балканским, о несшщању Турака у Европу. Не сс1мо да нису уљези, говорио ЈС

Баркан, него су они чак и рсвитализовали једну целу европску област.

Иако је Баркан подразумева Турке у правом етничком смислу, захваљујући
тези привукао је паж:њу популационистички аспект османлијске владавине. То

што "Турци" (у ствари Турци и аутохтони муслимани) ~ису били уље~и на Ба~кану
је управо и био трагичан аспект питања. Јер ако Је демогрс1фир била Једна
компонента османлијске владавине, онда јс и пад те владавине неминовно морао
имати једну демографску компоненту. То је питање избеглица, које прати ц~о
развој балканских националних држава до 1922. Чак би се током истори,1с
укрштених токова кретања избеглица могла написати историја приступа
балканских народа модерном добу. :на етнографском плану би требало помис
лити на ланчана померања изс1зваиа прогањањем муслимана, с ефектима
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етничког хомогенизошньа на Балкану, ислами:ювања османлијског царства и
затим турцификације Турске. На социјалном плану, треба помислити на тешко
уклапањехейtерохйfоних Грка у Грчкој после независности, на владање непрекид
ним порастом имиграције у Србији, на допринос избеглица да се учини ирсвср

зибилном експропријација муслиманске земље у Бугарској. На политичком плану
би требало мислити на притисак који су на Истанбул извршиле масе мус
лиманских избегли~а у време Абдула Хамида, или на утицај Крићана на грчки

иредентизам. На ВОЈНОМ плану би требало мислити на османлијско коришћење
муслиманских избеглица за заштиту граничних области, што јс свакако
допринело пооштравању војних обрачуна. Дnе балканске нације-Грчка и Турска

су се на питању избеглица чак формирале у модерном с~.-1:ислу.
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субјекат, као једна модерна нација у ембриону. Нешто што они нису,.билд, јер.,су
изнутра веh били раздвојени линијама етничке природе, а нарочито_зато.ш:.го. су
их као заједницу уједињавали пасиван колективни идентитет, привржен_ост

старом царском поретку и верска солидарност. У историјско-компаратив:Ном:
смислу они нису били национални субјекат не зато што су им хришћански суседи
негирали право на самоопредљење него због сопственог закашњања у изради

модерних политичких категорија. Због тога ако се и има обичај да се каже да су
Турци били последњи међу балканским народима који су пристали уз националну
идеју као конститутивни принцип државе, требало би додати да су други, после
њих, имали да пређу још много пута у оном правцу да би се еманциповали од свог
порекла у милеШу, од свог традиционализма уопште и од његових локалних

варијанти.

6. Принцип

самоопредељења

Национално самоопредељење и1ш са демографијом однос сличан ономе
између softн·aгe-a и !шгr/нуu·е-а. Крајем певстнаестог века балканске државе су, и
поред тога што су се сш,шдефинисале као нације на најразличитије начине, навеле
присуство сународника на османлијској територији као суштинско оправдање
сопствених скспанзионистичких прогрю,ш. Заједничка претпоставка је била да јс

право на саl\юоп~сдсљењс тих сународника било морално јаче од принципа
лсгити:мности. ТаЈ однос између становништва једне територије и политичке

суnбин:е сам~ територије су националне пропаганде у Макслонк~ји експлицитно
наводиле, даЈуlн1. ме.ђутн.м, истовремено на знање да he државе за рачун станов

ништво да остваре право на саr-.юопредељење. Треба да се примети !13 оно што су
спољни П~)Сма~рачн критиковали у пропагандама хришhанских држава у

МаксдониЈи нще био шщионалпи принцип веh његова претерана приыена и
његове опасне практичне последице. Колико се зна ю1ко у то вре.f\,1е није мислио

на балканске !'l,1услиманс као могуhе носиоце права на сю.юопредељење.

Пре неколико година један амерички научник османuфилскпх тежњи Џас
тин Макарти, изнео је османлијске статистичке податке из 1911. о подели
становишпза на Балкану по провинцијама и поЈнuлеtТtисна и аргументовао следеhе:

1. те године муслимани су представљали у целини 51 % становништва v
преосталим османлијским поседима у Европи (искључујуhи Истамбул);
~

7. Модернизација и деосма~шнзација
Иако после 1878. године модернизација структуре друштва и извесних
националних институција постаје заједничка тема у балканским државама, када
је реч о њеном утицају на муслманско становништво, разговор У суштини
ограничава се на један једини случај. Сумњиво је, у ствари, то што у ову тематику
улазе експроприсања муслиманске земље у околини Ниша, а само индиректно У

њој улази опрезна подела земље сељацима у Тесалији у другој половини осам
десетих година. У Бугарској, међутим, где јс национална слобода била тек из
војевсна и где јс проценат муслимана био висок, модернизација с~утоматски знач1:
обрачун османлијском прошлошhу и суђено јој је да дифсрсшџ-1.1ално погађа она.1
део становништва који се у тој прошлости препознаје (узгред, било би занимљиво
знати нешто више о социјалној судбини хришhанске компоненте имуhне осман
лијске класе у бугарској земљ~,~.) Бернард Лори је написао расвстљујуhс стрницс
о деос.манли.зацији као компснзативној идеологији за заостало~т, али и као о
1штипу инспиратору за веома практичне процесе мuдсрнизациЈе покренуте у
различитим секторима бугарског пруштва. Лори се само r-.шргин~лно дотакао

аграрног питања и ту би ваљало допунити његове речи no~ceha.1ylн~ на више
нормативних мера усвојених у Бугарској (кнежевини и :источној Румун:щи) између
1880. и 1844, у којима јс апсолутно немогуће разликовати скономс_ки циљ од

антимуслиманског: замену десетине по производу са земљарином кор погађ_а и

2. ~а. су неке периферне области, насељене претежно хришћанима, као што

пеобрађивану земљу; кажњавање власника апсентиста државном ~онфискациЈом

ЈС случаЈ Јужне Македоније, биле отцепљене, на преосталој територији износ
муслимана би ес подигао више од 60%;

земље која није обрађивана три године; државну конфискациЈу, уз одштету,

.

3. да је пре балканскях ратова на тој територији био примењен принцип
самоопредељења, дошло би до формирања једне територијално континуиране

муслиманске државе

o.n:

Санџака и Албаније до Црног мора;

4. ако до тога пије дошло, тu је зато што су сви важни политички фактори,
локални и европски, иако међусобно раздвојени личним интересима, били

прећутно сложни с тим Т\а се муслимани искључе из примене принципа
самоопредељења.

~~зоно вање Макартиј азаспива ес на концепцији лишеној историјске основе,
по КОЈОЈ би балкански муслимани у оно време били потенцијални политички

чифлuк земље власника који нс бораве у земљи; затварање _пиринчиништа због
хигијенских разлога; и најзад, да би ес погодило оно што Је остало од овеhих
поседа, најпростију аграрну реформу. И у области унутрашњ_е сигурности земље

су кампање разоружавања сел аи мере за потискивање разбо.1ништва претварале

сврху постизања јавног реда уопште у дифсренrџ1рану репресију над мус
лиманима.

Ипак је најзначајнији аспект те мешаваинс модернизације и деосман
лизације онај на који указује Лори када бележи демографско оп~71.ање мус~имана

у економски најдинамичнијим градовима Бугарске. Његово обршњење Је да су
бугарски муслимани, који су се већ држали по страни (пасивно. или отворено
непријатељски) од процеса реформе коју су покренуле Османлије у дунавском
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вuлajellly (Мидхат паша) тек саЈ(а били још више маргинализовани услед губитка
инШелиiенције која је емигрирала, и неспособности да учествују у трговачком и

мањинске зајеЈЈ,нице. Тако би државно наl\,1етање. основног образовања значило
наношење насиља заједници која јс љубо:морна на своје сопствено верско обра

индустријском расту градских центара. На ту тему, о изазову модернизације,

зовање. Југословенска влада јс била толико издашна према муслиманским

босански муслимани ће се самоиспитивати неколико деценија касније у
Краљевини Југославији. Наравно, тај изазов ће много боље прихватити заједница
која није изгубила сопствену ш-нТtелиlенцију и чија друштвена елита поседује
материјалне резерве, људски капитал и политичке предности који се могу инвес
тирати у прилагођавање новоме.

верским и образовним институцијама колико јс рестриктивна у области језика
наставе у јавним школама, нарочито оним с албанским корисницима.

Босанска опција важна је да би ес боље истакао, захваљујУ:hи контрасту,

Питање да лије та злона11,1ерна толеранција према .муслиманским мањинама
одговарала једној ЈЈ.Обро одређеној стратегији организоване културне стагнације.

Рекло би се да јс одговор свакако позитиван пг_l'о се тиче Косова, док за Бу~~рску
немамо елемената да бисмо одлучили да ли Је "организована стагнаци.1а

модел који је доминирао у односима између балканских националних држава и

тетска формула једног истоrијског суда ех

њихових муслиr-.,шнских мањина заштиhених међународним споразумима, модел

смишљеног плана.

који наводимо под насловом:

8.

Организовано стагпираље

post,

син

или може Ј(а поприми значење

9. Турс1ш и деисламизација Балкана
Аil-rсрички историчар Станфuр јс, на основу османлијских доку~1епата

Рурализација је за балканске муслимане значила губитак пруштвеног поло
жаја, али и прелазак у ситуацију која је погодовала етничком самоодржаваљу.
Боље су одржали квантитативну консистенцију тамо гдс су се ш:1ш:~зили као

лныанскпх ~пбеглица са Балкана у Турску динаыизопан фактором ри!!, то Јест да

компактне масе руралног стш-ювништва, економски довољне саме себи и жилаво

лиманске отаџбине и обсћањпма матсријашшх олакшнца. !По приписуЈе већ ос

верне демографском понашању традиционалног типа. И сама њихова културна
~-..rаргинализација је допринела љиховом етr-1ичкш.,1 очувању. Као верске јединице.
муслиманске мањине су свакнко могле да очекују да учсствован,е у општој .мон

срнизацији националног живота ослаби јспну битну црту љихоrюг колективног
идентитета. Аналогну претњу је представљао онај индиректни канал модерн
изације који је могао да буде однос са Турском, у тренутку када се та земл,а

показао да јс од половине осамдесетих година ХТХ века прилив имиграци~с мус
се иа њих намерно утицало сшrоы прпвлачности п класичю:-п.,r аргуr-.·1ен_т(љ•1 ~.rус

манлијскнi\f влад;:нщима тих годпна еконоыско-ЈЈ,смографску мотивисаност у
управ.~ању ,-~1>.-шграционог тока. то јест ЈЈ,обнјањс квалификоване радне снаге,

насељавање Ашщол:пје. Даље знамо на јс после балканских рнт<1ва п пре Првог
светског рата .младотурска влада по 3 шша Ј\•rуслшшнско становништво да н~пусп~

територије које су освојиле балканске државе. На позпв су ол~оворн~е с1от1ше
Xl!Љafta Т)1рак~1IT31'\/{аКСДОШiјс. Ннје, ,чеђуТН?-1. ПОЗН<ЈТа blUТIIВ~ЦI-IJa ЗН та_Ј IIОСТхпак.

ангажовала уполитицп милитантне секуларизације. Сасвим је онда схватљива као

то јест да ли су мшщо турцн наi\fсравали да распореде пзосглице како ои се

одбрамбена рсакциј а аптикемалистичка пропаганда коју јс спроподио мус

демографски олбраш~ла источна Тракија или на оживе пољопривреду на

лимански клер у Југославији и Бугарској.

Није потребно реlн, ла је за балканске владе лабављење политичке везе
изме.ђу њихових ь,rуслимана и турске државе представљало додатну корист, а то
помаже да се схвати параноксални контраст између перипетија исла.ма у Турској

и истрајности социјалне хегемоније ислама у најтрад:иционалнијим облици.ма у
извесним балканским покрајинама под хришЈшнским суверенитетом, као што су
биле Лудогорје, Косово, западна Тракија. Ова последња је чак, са својим мус
лимани.ма који се нису никад асимиловали или на неки други начин избрисали (док
су исто време Грци у Истамбулу постепено ишчезавали) позорница најупад
љивијег случаја успешног етничког отпора у културној стагнацији.
Бугарска научница Дарина Василева подвукла је недавно контраЈ(икцију
укорењену у систему заштите коју је муслиманским мањинама гарантовало

Друштво народа. С једне стране јс таква заштита очувала верску заједницу у
њеним особинама и традиционалним прерогативама, с друге је ме.ђутим, ис
кључивала из напретка. Технички, верска и етно-језичка заштита су била два вида

једне исте заштите заједнице кој а се нашла у ситуацији да буде вертикално
мањинска. Ипак су се балканске владе могле са ма каквим разлогом позвати на
неку врсту неписаног принципа система заштите мањина, по коме би основна

дужност сваке земље "домаћина" била да се не меша у културну аутономију

аш-щолској висоравни.
Дrзндесетнх година, после великог таласа грчко-турске размене, д~љс коп
пеш.џ1је између Турске и балканских држапа су регулисале емиграциЈу нових
контпнгеш~п1 муслимана и за њих ес у публицисттщп тога времена при:мењивала

јако 1щеологизовш-ш терминологија: називали с~ их ,.одгођеним и:_беглицама",
подразумевајући под тџм да је реч

O људима

коЈИ су пrиврем~~о оили умш~ли

"нормалном" третману грчко-турске размене. Заузврат у ТурскоЈ Је за .њих усв~Ј~Н
израз "политика репатријације'·. којаје синтетизовала етно-т~риториЈал~1у ви.~ИЈУ
отаџбине, драстично дисконтинуирану у о;џ-шсу на османш,чску историЈску 1 ра
ницију и, доиста, и у односу на егзистенцијално искуство тог становништва.

Привлачни фактор јс био веомајнк, а његова битна економско-л.сЈ\юграфск~
мотивација јс утицала л.а се приликоI-.,r уласка ублаже и чак по~иште разлике

измсђутуЈ1с~<их и нетурских муслимана. Колико год, међутим, био Јак, факт.01: pull
јс дејствовао па балкански свет који ес све више д:иферснцирао У СВОЈОЈ У~
утрашњости. Балканске муслиманске заједнице су већ од пре више гснсрациЈа

живеле у .1\ПЮштву различитих политичких и административних средина и биле
су, дакле, различито осетљиве па верске, етничке, економске, политичке мотива

ције, осим што су биле изложене скспулзивним факторима различитог квнлитста
и интензитета.
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1995.

Истраживачки рад и историјска синтеза би морале, дакле, да воде рачупа о

фрагментацији и трансформацији основног односа који сам на почетку преЈ(
ложио, и да се мере са случајевић,rа као што су они с муслиманима у Албанији и у
Босни, који су лоше или само нелимично објашњени категоријама које смо овде
користили: али ту, у ствари, почиње једна т~:руга тема.

10. Извори

и историографија

Ова тачка се своди на неколико запажања о тешкоhама историјског
истраживања. У изворима деветнаестог века однос између балканских национал

них држава у формирању и муслиманског становништва је лоше или једнострано
;n:окументован. Од масакра у Грчкој двадесетих година !(О "Bulgarian hоггогs" 1876,
провлачи се једна нит журналистичке документације којом доминира негативан

стереотип о Турцима, која јс прећутала насиља нап муслиманима која су пратила
f'ксплозију и успех балканских националних револуција. На срећу историчара,
ширење

конзулата сила у ос1ш1-шијски:м балканским поссди1,ш делимично коr-.,1-

пензује тај недостатак.
У историографској литератури, било да је потекла из националне школе или

да јс западне производње, тај однос јс нормално апсорбован темш.-r борбе за независ
ност или избија тск из фактографских детаља Ј-лањсг значаја. Једини случај
експлю,итног бављења је у делима Васе Чубрилониhа, чија нш,лера је, с друге стране,
била управо да покаже дарвиновску 1-юр1ылност модела дсисламизације који су
балканске државе практиковале у стицању независности. Није јасно порекло
тешкоhс, за дnнапш,е научнике, да третирају проблематику r,,-iycлиr-.,iaнa у оквирима

третирања националних исгори,iа. Није, међутиы, случајно што ес за пеку основну

информаIЏiју мора трагати по списима оријенталиста или у есејима полемичке
прироr~;с, изричито "тенде1щиозним", који понекад испуне апу тишину бучн:и-м
претеришнъима. Можда ту тиш~,iну треба приписати колико субјективној уздржанос
ти историчара толико и објективној рсзидуалности Ј\•tуслиЈ\пшске проблематике у
односу на главни ток разних балканских шн\иошшних историја.

Sпшшаrу

Магkо

Dogo

Balkan Nation Statcs and

IVIнslim

Issue

The aгticlc pI'cscnts а compaгative гсsсшсh of thc ргоЫсш ot· tl1e Muslim populc1.tion's
integгation in SerЬia, Bнlgшia ;:шd Gicccc in the initial pliascs of existcncc of these states. Thc
pгescntation is oгganized in ten sectioпs. The fiгst topic is tl1c "laпd issue,,. Thc authш
concludes that national libe1Ћtio11 of tl1e Balkan pcoples at the same tiшe iшplied legalizatioп
oflandexpI'opгiatioп at thc cxpense ofMuslims, wl1ich spcaks aЪout social essencc of upгising
апd points to agгaiiaп aspcct of' antagonism bctween Chгistians апd Mнslims. At the same
tiшe, оп thc political рlап, thesc social changcs wеге thc factoг of шodeгnization in this гegion.
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In the legal scnsc, citizensllip issuc appeared as tћс пеw ргоЫеm betwcen newly emeгo-cd
states and Muslim popнlation. According to the concept imposcd Ьу gicat powcrs, citizenship
was scpaгated f'гоп1 гcligious affiliation, so tlшt pшsuant to the Beгlin Treaty Mнslims werc
gнагапtесd pcгsonal saf'ety a11d рюрегtу, and wеге fгее to opt for Ottoman citizenship. The
mајог Ieasoп fш emig1Ћtion was religious belief that а good Muslim slюuld neveI гeconcile
to living in aChгistian countгy which in шапу cascs 1ri0гal]y waгranted aпncd upгisings against
the ncw ordc1·. Thc соmпюn elemcnt in all Balkan statcs, w11icћ equated nationa1 fгeedom with
the expelli11g of Ottomans, also co11t1·iЬнted to tl1is. Tlшt is why the declinc of Ottoman empiгc
bгought about significant demographic chaпges, as it 1Ћiscd the refugce issнe, which accompanied the development ot· Balkan nation states until 1922. At the same timc, ncwly cmc1·ged
statcs used thciг mi1101·itics wl1ich гсшаiпеd undc1· thc Turkish гulc to рнt theiг claims to
se1t·-dete1·mination, which became а stгongeг piincipJc tlian legitimacy and csscntially justificcl
the expansionist ргоgгшпs. Оп the othcг lшпd, Turkey dcliЬetЋtely attlЋcted Muslim immigгa11ts fгom the Balkaпs with traclitioпal aгgument of the Muslim fatheгlancl and pгomiscs
ofrnatcгia] bcnefits.
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