
ОСНОВНЕ ЕТОГРАФСКО-ЕТОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
с к о п с к о г  НАРОДНОР ЖИВОТА'.Нећемо остати ни веран члан еиглеског. нити ћемоударити генијално просеченим и снажно утабаним Цвијићевим путевима. Хтели бисмо да у другом једном смислу поведемо научна истраживагьа о на- родном животу.

Ethologiccil Society ради на утврфивању „људског карактера" T. ј. кара!(- теристичних елемеиата „човечанске природе," а служи се синтетички свима методама и наукама.؛ Циљ којем тежи ово друштво јесте одредити елеліенте дубоког човечанског карактера T. ј. одредити оног карактеристичног суштин- ског човека К0ЈИ се налази у свима људима, који je свечовечански. Поститнуће овог апстрактног и чисто теориског циља имало би, разуме се, С В 0ЈИ Х . прак- тичних примена, медицинских, моралних, педагошких и социолошких; ну, друштво, и после двадесет година своје обилне делатности, joui увек греди испуњењу свота теориског задатка. Али није ли, можемо се ми иитати, циљ 
Society-a чисто психолошки и не тежи ли Beh одавио шеговом остварешу сама психологија? Мора се признати да се ово друштво у прилог своме циљу бави, и то м а г и с т р  ално,биологијом, социологијом, упореднол! iiC T op iijoA J, се изњегове средине пишу врло оригиналне и чисто физиолошке студијеЗ Али и модерна психологија, од Wundt-a и RiboRa до James-a и в ؛пе؛ -а, асимилирала je и употребила исте ове науке у шиховим методама и неким позитивним резул- 'гатима. Па не само да се модерна психологија прихватила пре и поред 
Society-a свих синтетичких и систематских средстава којима he с'е ово друштво тако снажно послужити, него je са последшолг психолошком струјом „бихеви- ориста" и „диференцијалиста" и исти ЦИЉ себи назначила. Са „бихевиори- стичким" правцем, психологија се најзад дефинише као наука психичке реакције, однашања, понашања, опхађаша, владања, психичких типова и карактера. Па нека би ce овај правац психолошких истраживаша и био развио под утицајем 1 21 Извадак из наших студија за конструкцију опште пословичке етологије југосло- венскога народа.2 Друштво je ؛ )ормулисало CBoj програм ■ следеким ренина: „Ethological Society (So- 

ciety for the Systematic study of Human Character). The Object of the Society \٠؟> I k ة1١الص   oi Human Nature, not through any one department of Science, but taking from ali its different branches tlie most practical and useful elements to arrive at a knowledge of the intellect and character of man and the laws ١vhich govern their manifestation؛ and not limited to any one method of research but collecting all materialtlrat.is available and applying it to the préservation of the mental health of the in d iv id u a l, to é d u ca tio n , m oral reform , and the so lu tio n  of the various sociological Problems.« 
Cf. The Ethological Journal.

a آل . ا\ةًةا  ًةذاًأ  \ \ è É ؛١  In Scarch of the Soul and Mechanism of Thought, Emotion and 
Conduct, Chapters ХХѴ1ІІ-ХХХІІ. 12
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Ethological Society-г., као што оно то тврди,' једно je неоспорно, а то je да, кад друщтво дефинише έθος, тај предліет све шегове научне делатности, као 
„the whole 0ا  man’s mental and moral nature" ة ١.ةة٦ال ةة0\ال الآلالآلآل  t>\oh\ ?  овај предліет постнћи „the Science of Hum делатност овог лон-донског друштва се меша, ако не и идентификује, са „бихевиористичком" пси- холошком струјом, и не одликује ce ничим специјалнилп Етологија чувеног ع'ة
Ethological Societyi имајући за основни CBoj научни проблем: 
how to study it,потпуно ce конфондира са тако плодном „new psychology" Kojaсе може дефинисати проблемой: Behaviour Ово мешање као да признају ћутке и сами прваци E , jep ce y њиховим списима могу 'наћи искази у којима психологија и етологија не салю иду заједно него својим „видициліа" и „тачкама гледишта" падају уједно и поклапају ce؟ . А кад je тако, онда je разумљиво ривалство Koje постоји између 
Societyi и „нове психологије", ривалство Koje се гдешто претвара и у врло жучну сваду4.Ну питајмо се: зашто Ethological СВ0ЈИЛ1 научним проблелюлі и својом делатношНу да се, готово, ПОКЛОПИ ca „новом психологијом"? Зашто да Ethological Society не постави својој научној делатности иикакав специјално етолошки проблелг нити донесе какво специјалио етолошко објашњење? — Зато, люжелю са извесношћу одговорити, што je узелопопут Стјуарта Мила؛ , .појам έθος у .шеговом доцнијем, раширеном, развијеном, философской одиосно психолошком значешу:
карактера1;  а не у шеговолі обичном, иароднолі значешу, много специјалнијем и конкретнијем, кшижевно уПотребљенол! код историчара и песника؟ : 
обтај, ешнчка навнка.Зато што je изабрало опште, психолошко значење појма έθος, чувено енглеско друштво морало се помешати и поклопити СВ0ЈИМ научним проблемой, предметом и истраживачком делатношћу Са модерном психологијом Koja заиста једним делом својих научних напора тражи одредбу психичких фе- номена навике и карактера. Ми ћемо узети значеше појма έθος у оном специ- 
\1 ة  ات ج\ا ا  f p o p i  с и л у ·. карактерисгаична навнка т. ј . обнчај моралног 
однашана и еганчког аргументанеана конкретно у ннднвндуама нлн у друштву 
дашнх. Овим се дефинишу смерови истраживања две засебне научне дисцип- лине: етографијеи етологнје.Тиме се оне одрефују, не као што je хтео W.Wund، и као што je ћутке усвојено®, не као ؟'
schaffen“, него као позитивне научне дисдиплине о непосредно и конкретно датим моралним и етичким индивидуалним и друштвеним држашима, навикама, карактерима и типовима. Далеко од тога да je каква „историска" наука Koja истражује општу једну реконструкцију моралне прошлости, акосе хоће да je позитивна и егзактна наука, мора се бавити описом конкретних индивидуалних и друштвених случајева моралних однашаша, навика, карактера типова датих средини, мора се бавити моралним моментом друштвеног живота у различитим непосредно датим срединама. пак, има, по нашеммишљењу, испитати услове, законе, доказе, нормативисагьа, системе, експлицитне и имплицитне, етичких навика и обичаја конкретно , кушаних, оку-

\ \km td \\oWaé، ؛\ ,Character and how to stady tt; va The Ethological Journal ؛ ο\ΛΤ\\. № 1. January, 1922, p. 1.
٠٤ Ibid.3 Ibid.p. 14. 15, 16.
4  Cf. Ethological Journal,Vol. IX. № 4. October, 1924.
& System o j Logic, ذأ0٠\لم .\!\١  Ch. V, O f Ethotogy, or the Science of the formation of 

Character.
٠ Platon, Phaedon82, b; -  Aristote, Ethique 4, 6, 7, 10, 14 etc. — Plutarque

Ciceron 4, 32 ; Alexandre 57.
7Eschyle Agamemnon,728; — Sophocle, Philo894; -  Xenophon) 1, 6, 33 etc .8 Logik' Logik der Geisteswissenschaften.III. B. 3-te Autl. Stuttgart 1908. s. 350. If., 662.

 Vocabulaire Technique et Critique de la philosophie, édite par la Societe Francai'se de أل
philosophie, Fascicule №. 8 . PP. 232—233.



3 Основне етографско-ешолошке кпрактерисщпке Скошъа 179шаних као и оних К0ЈИ се покушавају и огледају у индивидуи и друштву. -  Овако замишлене, етографија и етологија разликују ce jacH. као чисто етичке науке како од психологије .тако и о'д историје. Нела такође бојазни да се њина делатност, тих као таквих, било укрсти било коси са радол؛ етнографије („опис народа са биолошке и социјалне тачке гледишта") и етнологије („грана антропологије Koja се бави формацијом физичких характера различитих људ- кихмаса“) ’.Разуме се да Не бити излтђу предмета Koje изучавају ове науке, а. наро- чито измефу предліета етографије ٠и етнографије извесних додирних тачака. Тако, етнографија будуНи Но речима великог етнографа и антрополога 
Иат у-'ά „l'étude de toutes les manifestations matérielles de l'activité humaine", материјални израз биће често у тесно) вези са духовнилі изразом, а етички однос може се лганифестовати паралелно у сваком. „Храна и стан, одела и накити, ратна оружја и оруфа рада у миру, лов, риболов, привреде и ИНДУ- CTp ĵe, средства саобраНаја и размене, празници и свечаностг؛ верске, игре свију врста, уметности мате више развијене, све што у лгатеријалном животу индивидуа, породица или друштва, значи извесну карактеристичну црту припада домену етнографије"؛. Али ове м.атеријалне ، чанифестације људске животне делатности, Koje етнографи؛а проучава, могу гдешто бити социЈално утвр^ене и материјализоване одредбе конкретног, живљеног етичког искуства датога народа. Шта би друго били многи обичаји до социализирани и материјализирани, а етичким искуством одређени люрални односи друштвене једне средине? „Због тога, вели наш етнограф г. Dr. Тих. р. Ђорђевић, што су уско везани за биНе једне друштвене заједнице обичаји се сматрају као тена специјална особина и карактеристика — као тена етничка одлика"з. Ова етничка одлика постоји најчешНе на тако искључиво социјалан начин, као чист социјални механизам да више нема никаквих разлога него се за .сваки обичај каже (социјално-мистички тврдећи) „вала се" или „не вала се'т Обичај као социјална практика, онакав каквог га изучавају етнографија и етнологија, чист je механизам и тако реНи материјална манифестација. Али иза теговог механизма вредно je позНати систем'е разлога религиских, етичких и других К0ЈИ су детерминирали постанак самог обичаја.' При овоме познату етографија Не се додирнути са етногра- фијом, ма да у'осталом ове две науке имају сасвим различите смерове истра- живања: док етнографија конструише антрополоінку характеристику дате једне друштвене средине материјалним и социјалним манифестацијама гьеног живота, дотле етографија истражује и конструише карактеристични систем моралних однашата, навика, правила једне дате средине духовним гманифестацијама и одредбама теног живота. Етологија и етнологија стоје пак у мефусобиом односу сличном ономе изме٩у етограф۴је и етнографије. Не, упуштајуНи се у дале, деталније дистинкције, за нас je најглавније то, за сада, да нашим делимитацијама и дефиницијама етографије и етологије јасно издвајамо ове научне. дисциплине од осталих у Њ ИХ0В0М  домену и смислу истраживања а затим ИХ и међусобно јасно разликујемо. у кратко, дакле, с једне стране ето- графска, чисто ؟ писна, аналитичка истраживата елемената конкретног, жив- леног морала по̂ единих датих друштвених средина, а с друге етолошко тра- жете конструкције система етичких правила по којима ce y тим друштвеним срединама држи, поступа и живи, са налажетем и доказа, разлога, услова постанка овог система, — то су правци научних истраживата етографије и етологије како их ми схватамо.] Сасвим слично овим Напгу-овтде؛ )иниц1؛Јама етнографије и етнологије дегЈшнише ове науке La Société Française de Philosophie: Description des races, de leurgenre de vie et de leurs institutions ; Ethnologie,Etude explicative des phénomènes décrits par l’ethnographie. op.Ci'؛ . P. 232,

د١ال١ .-Ε ذ'  Rapport au Ministre de l ’Instruction Publique. ! ٥ — a. \ة mot ethnographie 
lu Nouveau Larousse et La Grande Encyclopédie.3 HauI Народна Жпвот.Београд, 1923. CT. 6.

Л ibid. CT. ئ. 12ء؛



4Гласник Скопског Научног Друшшва180 Из до сада реченог види се зашто нећемо поћи заиста генијално просе- ченим и снажно утабаним Цвијићевим путевиліа؛ HeheMQ само због тога што они воде кроз друкчије пределе и друкчијилг метама. Цвијићево оригинално схватање антропогеографије проширује ову науку и на диференцирајућу пси- Х0Л0ГИЈУ народа. Али антропогеографска психологија Цвијићева није ни бескрајно компликована, упетљана и збушена Wundt-ова нити лежерна,духовита И површна FouilléeOBa „la psyc Пре свега je она психолошки проблем јасно и снажно постављен на чисто географскол؛ пољу истраживања. А, затил؛, значи она позитивне методе објективне психологије примешене на решавање проблема психичких диференцијација различитих људ- ских друштвених средина и односа ових диференцијација с једне стране І-І географских средина с друге. „Le milieu géographique exerce une inLluence, non seulement sur la marche génér'ale de l'histoire, la distribution des différentes civilisations, les migrations, la' répartition ethnographique, l'emplacement et le type des agglomérations et des habitations, mais aussi directement ou indirectement, sur les caractères psychiques des populations. Nous considérons donc comme un but important de la géographie humaine de fixer les différentes régions naturelles, et de signaler la part qu’ont eues les causes géographiques dans la formation de ces caractères psychiques“!. Сами, пак, психички карактери различитих друштве- них средина одредиће се, по г. Цвијићу, пре свега директном и индиректнолі опсервацијом, а затилг he се диференцирати и прецизирати методом „психичких прес'ека" fcoupes psychiques) учињених кроз шире географске области, да се најзад тако диференцирани карактери друштвених средина сложе у одели-те ,.,психичке типове‘‘2. Шта je јасније и шта згодније од ове методе? Па кад je тако проста и згодна ова метода зар je неко чудо џиновска шена примена на неразмрсиве психолошке проблеме нашег балканског полуострва учишена од 
٢. Цвијића? Психолошко-антропогеографска тако јасна и позитивна разлико- ваша четири психичка типа код Југословена,
ско-ориЈеншалног и панонског,са свима њиховим вариЈантама, салю су после- дица јасности оригинално замишљене методе. — Пут, дакле, којим Kpehe г. Цвијић, својим оригинално проширенил؛ схватањем антропогеографије, а за ЊИМ и сва шегова школа, јесте чисто психолошкиЗ Узгред, сасвилг ретко, дотиче се Г. Цвијић, али увек са'психолошке тачке гледишта, извесних етографских карактеристика појединих делова нашега народа као у СВ0ЈИМ примедбама о „моралном миметизму" цеитралиога типа*. Али етички моменат народног живота К0ЈИ je, тако реЬи, инцидентно био узиман у обзир у чисто психолошким Цвијићевим студијалга, може чинити предмет специјалних и систематских на- учних истраживаша. Па специјалне етографске и етолошке наше студије на- родног живота могу се сматрати као прилог Цвијићевилг психо-лошким детерлшнацијама „психичких типова" и њихових варијаната jep he позитивно одредити наро'читу једну страну, етичку, народног духовног живота. Ну, мада he етографска и етолошка истраживаша илгати у чишеницама извес- них додирних тачака са психолошким, морају она сачувати своју систематич- ност и независност jep имају за предмет изучаваша и реконструкције етички моменат народног живота сасвим оделит од чисто психолошког. Психолошки елементи могу бити околности и услови извесних конкретних етичких детер- ؛гинација и конструкцггја животних држаша, поступака, правила, закона, норми једне средине, али ова етичка детермииација и конструкција чини један специ- јални моменат народног живота.Овим двема дистиикцијама, према Ethologi и г. Цвијићу, додајмо

٠ Jovan CvJC, La Péninsule Balkanique,Paris, 1918. Livre II.
Yougoslaves. P. 263.

2 ibid.PP . 261-270.1  Cf. Психичке особпне(упуство за сараднике) с . к. Гласник 1911.1; ЧланцпIV. 1923. стр. 82—83; Упусшва запсипшпваѣа Ееоград 1911.
4 La Peninsule Balkanique P 387—388.



181Основне етографско-ешолошке карактеристике СкопљаجTpehy и рецимо да бислю се Сйіатрали врло срекиим да je да іѵюжемо у нашим етографскилі и етолошким студијама поћи за великим داء илососЬом позитиви- стом и социјологом L. Lévy-Brulïl-Oâ.Нажалост, велики учитељ Сорбоие Kpehe у својој „la science des moeurs" y смислу позитивних научних одре^ивања 
types sociaux‘‘,како OH сам, сасвим нехотице, под притиском критике, то при-знаје.1 Али одређивати „социјални тип“ извесне друштвене организације није посао етике него социјологије. у ово he нас уверити, ако већ нисмо уверени cafti Durkheim, пријатељ, једномишљеник и сарадник Lévy-Bruhl-ΟΒ. Одрекивање „социЈалног типа" извесног друштва .je чисто социјолошки посао .̂ Па кад у овоме смислу дела социјологија, онда je .„la science des moeurs" излишиа. Со- цијологизам Lévy-Bruhl-ΟΒΟΓ морала je јасан. Гдешто га он увиђа па чак и признаје говореки да.у његовој „la science des moeurs" люрални феномени he бити расматрани „du point de vue objectif ei soо  контрадикторное™овога гледишта није йесто да овде расправљамо.4 Подвуцимо салго разлику између овог гледишта и нашег. „La science des moeurs" циља позитивну од- редбу „социјалних типова" датих у садашњости и оних који су ce развијали у прошлости, одредбу којом he се моки утврдити правац друштвеног развитка, а кад се 0ВЗЈ утврди онда je лако позитивно ، моралисати и социјалну садгшшост исправљати. Далеко од тога да одређују „социјалне типове", типове друштава, (посао чисто социјолошки), етографија и етологија истражују систелгатску реконструкцију моралних држата и однашата у различитилі срединалга и етичке разлоге и доказе ових држаша и однашаша. „La science des moeurs" својим предметом приближава ce заиста ؟ увише етнографији и етнологији, и готово ircTO као и ове науке изучава социЈални моменат готових ако не и учаурених људских друштвених односа, организација, институција, обичаја., — тако учау- рених да им више не треба никаквих разлога ни доказивања. Етографија и етологија треба да изучавају, по нашем схватату, чисто морално-етички ΜΟ- менат људског живота реконструишући системе моралних однашігьа и њихова етичка доказивања конкретно и проживљено дате у појединим друштвеним срединама.Са овим Cftio, надалго ce, jaci-10 дефинисали праеац наших истраживања.Сад приметимо да, поред других, пословице су етографско-етолошке чи- шенице par excellence.Не треба, разуме се, мешати (као што су то чинили Вук Карацић, Ђура Даничик и други) пословице са изрекаліа, узречицама и другилі у народу уобичајеним реченицаліа. Jep док се у овиліа последњил! люже крити тек погдекоја од моралних одлика једне средине٩ дотле су пословице или наголгилано и формулисано читаво. морално искуство или основне одредбе и правила етике једнога народа.. Поред тога што изражавају живљени морал једног друштва, пословице (као што сама реч каже) нормативишу како људи 
треба да делају и међусобно се однашају, по етичктм схваташима тога друштва. Добро нађеном пословицом, као савршено објективним каквилг правилом ΜΟ- ралног живота и практике, као неком врстом објективне са.вести, затвара се и прекида у друштву многа даља дискусија о моралним случа^евима и питашима. Па анализом, с једне стране, а синтезаліа, систематизацијом, с друге, пословица Koje употребљава, као животна и практична правила једна друштвена средина, добиЬе се шене прво етографске а затим и 'етолошке основне карактеристике. Тако, оштром и детаљноЈМ етографском анализом скопских пословица доки-

I ا .  1 ؟-أ١ه\ل آل'\غ،  La Morale et la Science des Moeurs. Préjace de la troisième édition, ة-ة éd. Paris, 1913. P. V.2 Emile Durkheim, Les Règles de la Méthode Cliapitre IV: Règles relativesà la constitution des types sociaux. Paris 1912. 6-e éd. P P . 94-110.3 . . .  Ci'؛. P. 120.
4 Maurice Pradines je донео y своме монументалном делу

l ’Histoire et l ’Evolution des Systèmes,Paris, 1909. PP. 6 0 8 - 6 6 1 .,  извесне од одлучујућих доказаy овоме смислу.
- .Зато Sveć. Vicko Skarpa нема право кад сасвим запоставља и уопште не узтма у обзир изрек'е и узре'чице. Cf. Hrvatske Narodne Sibenik, 1909. st. VIII ة



6Гласник Скоиског Научног Друшва182ћемо до основних и најнепосредније, најјасније изражених и формулисаних елемената садањег јМомента моралне стварности Скопља. Етолошким синте- зама и систематизацијама, Koje ћемо развити упоредо са етографским анали- зама и конструкцијама, продрећемо кроз пословице у живу етику Скопља, у њене разлоге, доказе, нормативизације своје моралне стварности. Па Ьемо видети да се све основне етографско-етолошке карактеристике садањег етичког момента Скопьа саме од себе ређају у три правца: пнднвпдуалнзам и става-
ралашшво. IДРУШТВЕНА МОРАЛНА СТВАРНОСТ и ЊЕН0 ПРАВО ЗНАЧЕЊЕ 

— Морални. реализалі —1 — У каквом односу стоје за Скопљанца физичко и морално? — Све ، мате- ријално je индиферентно према људској люралности. Све физичко односно фи- зиолошко јесте аморално. у материјалнолг, како физичком тако и физиолошком, свету све се збива својим унутрашњим детерминизмом и фатализмом не водећи рачуна о интересима и држашима људи. Индиферентност, пак, и фаталност матери- јалних чишеница живота, такве су да све се дешава и све ће се десити свакоАіе.
Каде чиче заиграла ліечката, кТ дојде каде нас.
Шчо станује ال комшији, и кај нас к'е дојде١.Спољашња објективна стварност индиферентна je према нама, нашем делању и иашој срећи. Она ce у cBoj својој примени и различитости подједнако представља свакоме. Сваки ће je .за CBoj рачун искусити. Сваки ће морати према индиферентној не само природној објективној него, као што feeffiO то видетиф и према објективној друштвеној стварности (Koja je за Скорљанце мање него индиферентна, Koja je егоистична и агресивна) потражити и наћи cBoje држање. Сама, пак, та стварност представите се индиферентно свакоме.Не салю да je спољашња физичка стварност индиферентна према нашем л делању и нашој люралности, него je то и наша, тако рећи, субјективна физичка стварНост. ЉуНско тело има своје животне функције Koje се обављају савршено аморално, без икаквог обзира ни на нашу тежшу срећи ни уопште на нашу моралну стварност Koja треба да. се развије у смислу ове тежше.
г ٥с и нос не зиааш чес.Све наше субјективно ؛ }ИЗИОЛОШКО савршено игнорише наш етички напор; има оно CBoj сопствени детерминизам и ф'атализам, и то je све.Али ако je. наш субјективни физйолошки живот аморалан, и наш морални живот je афизиолошки; развија се он слободно од првог, у своме сопственом смислу, својим детерминацијама. Отуд долази да се не люже из физиолошког живота закључивати морални Ii wCe lerstf.
Дека сум црн не су Al цнган.
Дека су Al црн не сум аран.
Дека сум црн не су Al бивол.
Ако су Al црн не еум фавол.Из материјалног, сЈшзичког изгледа не треба, дакле, закључивати нцчију MO- ралност Ни човечанску вредност. Треба се ставити са свакОм индивиду алношћу 1 21 Како још НИКО до сада није скупљао пословице Koje се употребљавају у Скопљу, то смо се ми морали латити тог тешког и деликатног посла. Скупљане су и провераване кров најразличитије и најшире друштвене слојеве овога града, и ваиста се лако дошло до етографско-етолошке па и лингвистичке хомогености пословичких исказа врло различитих луди. Што се тиче ове последње морамо се као нестручњак оградити; бележили с ЛЮ сваку пословицу пре свега онако како смо je први пут чули, а затим њен први лингвистички облик проверили смо питајући о њему стотине Скопланаца. у  овоме послу скупљања и проверавана пословица од велике су ми помоћи били студенти Невенка Анчић, Фанија Ди- митријевић, Каранфилка ЦрвенковиК и Димитрије ЂузеловиК, зато им срдачно захваљујем.2 Vide infra I, 12.



ل و :Основне етографско-ешолошке Скопла7у директни додир и стећи непосредно искуство о њеној људској вредности, у томе сиислу Скопљанци често велеو
Пекмезота je црн али je благ.
грозјетоо je црно али je благо.2 — Да би се ваљано разумео Ліорални и етички став ؛едне друштвене средине треба испитати њено схватање природе и космоса у којима оиа зау- зима уопште све CBOje ставове.Интересантно je да за Скопљанце сав материјални свет проста je промена и 'пролазност. Све са временом протиче. Све je пролазно. Све je у непрестаној могућности мењања ако не и у ефективним мењању. А отуд ниЧег постојаног ни сигурног.
Све шчо било аомииало, Ή40 к’е биде, к'е поліѵіке.
Деноитое провађата као вода.
Деноитае летата како сос Крила.
Све шчо било, поминало, 0ااالا к'е биде, ие знајелге.А у OBoj општој пролазности ствари све крајности па чак и све супрот- ности не дотичу се само него и поклапају. Временом све пролази и све пре- лази у све, те и крајно у крајно, и супротно у супротно. и све материјално je у истом случаЈу.
Деиеска богата, утаре сиромаф.
Деиеска здрав, утаре болей.
Деиеска охохо, утаре оф, оф, оф.
Како дошло, така прошло.Па као све материјално, и људско тело je сушта пролазност.
Деиеска иоек се роди, и гроа му се отавори.А са материјалном својом подлогом и сам лудски живот je пролазай, о  овоме треба водити рачуна.
Деноитае провафаата и иас ии се скусујата.3 — Први, најинтимнији друштвени морали؟؛ однос, породични, врло кара؛(- теристично пословички се нормативизира у Скопљу тако да je мишљење о шему једна од најизразитијих црта моралног скептицизма и етичког индивидуализма овога града.Саме родбинске везе танане су и плитке. Дају се кидати врло лако. А оно што их како поставља тако и ништи Јесте материЈални, економски однос људи٠ Материјално необезбефен чрвек губ.и сва своја родбинства, и, напуштен, остаје сасвим câM са својим невољама.
Пеле, сум спромаф, па HHKoj род немам.Нап'ротив, самим тим што je неко материјално ؛-؛ социјално надмоћан стиче сродство целог света, рофачку љубав и поштоваше. Сваки je спреман да га за- моли да му буде отац.
Кога иташ пари, секој за таатако тае сака.Па на крају крајева све родбинске моралне везе нису ништа друго до индивидуални материјални интерес؟؛ организовани на тај специалан начин.Тако, у породици ако сви интереси породичних чланова не конвергирају материјалној надмоћи оца т.ј. ако од ње не зависе, ако отац није истински над- мойан онда све породичне етичке везе поштовања и т. д. према њему падају.
Кога немата пари ии жена ие тае слага١.Не само све ؛нире родбинске етичке везе, него и најинтимнија од породичних веза, супружанска, почива на материјалној СИЛИ и надмоЬй мужа.Из овога je лако закључити и још лакше етолошки разумети сЗм закључак: танане сентименталне, чисто психичке родбинске везе основане су и етички мудре кад почивају на каквом одређеном индивидуалном материјалном интересу.) Поштује.



sГласник Скопског Научног Дратва184Не почивају ли пак на каквом материјалном „интересантном" односу, сви род- бински односи чисте су сентименталности и радикално иецелисходни а кадшто и директно ШКОДЉИВИ.
Кум кумује,ум робује.

Зет мета, магаре стона'.
Со зет у едва к у к  да не еедиш.У иронији се још каже, негирајући целисходност обе родбииске везе:
Зет мет, син ТОЛИН.За етографију садањег лгомента скопског моралног живота интересантне су еледеКе пословице Koje својом индивидуалистичком иронијом заиста сувише су анархичне према свакој патријархалности.
Свата свак фак.
Koj свата свак не ф а к, он аир не вифа.Атмосфера извесне сентименталности и интимности даљих родбинских веза врло je потодна, тврди се ту и препоручује, за развијаше индивидуалних сексуалних интереса и идеала.4 — Материјални однос кључ je не само свију породичних него и свију уопште друштвених држања и веза. Ономе, који има у рукама материјалну снагу и надмоћ, ништа се не може Опирати. Кад je се јак у томе што je основа људ- ског друштва, онда се влада свим друштвеним односима.
Сое тори чоек дарена врата отвара.
Пари и од тоа се тосилни.Ко je сам собом у социјалним односима материјално надмоћан све животне проблеме решиће у своју корист .са срекм и задовољством. Али треба да je он то индивидуално.
Шно je наше, к’е остане, шчо je та# к'е СИ иде.

Koj шчоء'ر богат за него je.У борби за животни опстанак и напредак једна од првих ствари Koje треба стећи јесте материјална надмоћ. Овим се реалистички дубоко карактерише СК.П- ски етички индивидуализам и, видекмо, херојизам. Онај Kojii на пољу матери- јалне борбе, етицања, индивидуалног афирмирања слаб je, подлеже, и како .друштвено тако и уопште животно пропада.
Атааана к у к  снромашка.Тим самим што je не، 'со у материјалној борби пропао и постао „сиромах" нужно he и пред собом и пред моралним законима пасти. Такве се чињенице утвр- ђују као подлога за скопску конструкцију једног нарочитог етичког индивиду- ализма и херојизма.Ове чињенице, етографски констатоване, повлаче за собом извесна жи- вотна правила и норме, Koje треба сад етолошки утврдити. — Да би се дошло у животу до материјалне надмок, тог свемоћног кључа свију друштвених од- носа, треба истрајно делати, стварати и штедети.
Пара то тора илшда се собрала.
Ако не врне, к'е каане.
Каика но каика вир стаанује.Постојано делати, ту je основно правило по коме се долази до материјалне надмокЗ А ако се баш не би ни доспело до таквог става из којег би. се господарило свим СВ0ЈИМ односима према друштву, доћиће се увек, напорним и истрајним делањем, до положаја обезбефености својих односа према друштву.
Вели пари за црни дни.Не треба се, мефутим, устезати због општег друштвеног рђавог гледања на индивидуално снажеше. Напротив, треба се јуначки боритиЗ, материјално
.Имање.2 Vicis infraIII, 4.3 Vide infraI, 7,8; 111,4 ا



185Основне гшографско-етолошке карашеристике Скопла5јачати, стицати своју надмоћ. (Родбина fee сва у случају индивидуалног успеха потргнути CBoj патријархални идеализалі и апеловати на noMofe и дарове, ба- зирајући се на родбинскилг сентиАіенталним везама. Насупрот ٥вол؛е ментали- тету, савршено реалистички и индивиду алистички норАіативише с ؛(опека по- словица:
Браставо за браставо, сиршъе за Шри.А стављајући се на тачку гледишта сентиліенталности исту fee мисао нешто друк- чије реЬи:
Брата братаа не рани, таешко OHoj Koj го нема.
Род рода не рани, таешко OHoj Koj СИ го неиа.Мада материјално, стварно подво؛ене, тешко je индивидуалностима лишити се сентименталног родбинског живота, пуног чари и снова. Али са тачке не више сентименталности него друштвене моралне стварности, индивидуализам je апсолутни закон, животна борба индивидуална, сваки противу свакога. Све људске и родбинске везе су паучина и хилгере.
Ко таи ги извади онитае? — Брата л ,  — За таова таолко дзлбоко.У ЖИВ0ТН0Ј борби за индивидуалну победу над материјом сваки je противу свакога, па и брат противу брата. Ту нам je прави рођак онај који нам у 0B0j борби материјално користи, материјално се везује за нас и нас за себе, као што смо горе видели.
Koja ми меси колане, тааја ми je таетака.Право друштвено сродство, дакле, СТ0ЈИ у животном борбеном материјалном везивању индивидуалности. у ствари, на сва индивидуална делања и јачања Друштвена стварност реагираће завишћу и мржшом. А ништа боље Hefee бити примљен ни индивидуални пад.
Ако имаш, к'е гаи завидаш, ако немаш, к'е гае кудага.
Ако имаш, Ке таи завидага, ако немата, к'е гае заплукаата.Свако индивидуално ствараше и течеше изазива 'завист ако не и мржшу; свако индивидуално не .٥ање и сиромаштина изазива у друштву зломишљеност и презрење. Па, пошто бити економски, материјално надмоћан, зиачи имати у рукама кључ свију друштвених односа, оида je очигледно да треба од ова два изабрати прво: индивидуалну победу над материјом, победу Kojow се онда влада СВ0ЈИМ односима са друштвеном люралном стварношйу.5 — Саме сентименталне људске везе врло су танане, и тако се лако кидају да се мора признати да су ништавне. Насупрот етичарима К0ЈИ су на њима хтели саградити људску и земаљску и небеску epefey, скопска пословица jy- начки увиђа и признаје да све ове везе ниште се простим нестанком нечег тако површног као што je додир у простору؛
Подалеко од они, подалеко од ерце.
Щно они брго не видага, к'е забораваата.Чим два пријатеља нису више у непосредном просторном додиру нестаје пријатељства и љубави међу њима. Не само сва љубав међу људима irero и све чисто сентименталне друштвене везе висе о тананом концу просторно бли- зине индувидуалности. 66 — фрапантна je и дубоко карактеристичка за скопски морални реа- лизам материјалистичка дефиниција људских односа, зато се на Њ0Ј мало више задржимо.Све друштвено и люрално, сваки однос. Mefey индивидуама cBojoAl садр- жином носи собой؛ известан материјални ЦИЉ. Као да су се љу٩и искупили и сачинили заЈедницу и друштво искључиво за то да иаЈцелисходниЈе реше сваки cBoj материјални животни проблем, тако се сваки однос и сваки.поступай одме- рава преліа решешу тога проблема. А отуд индивидуалистички се да лако закљу- чити да све што се за другог учини треба да, ако не директно, а 01-10 ииди- ректно и Aia CBoj материјални одговарајући еквиваленат индивидуалие користи.



10Гласник Скоиског Научное Д р ш в а166Ништа се не чини „уабе". Сваки поступай, свако дело чини се само зато да материјално ако не користи а оно „исплати се" ономе К0ЈИ га чини.
Ни кучиша бадијава не лајата,
Рабата на суво не крека.Сваки однос, свако дело има cBoj индивидуални материјални циљ. Све што се чини, чини се зато да се у најмашу руку исплати.
Гладна ленка оро не игра.Кад се нема никакве индивидуалне користи од свога делања онда се нема разлога да дела те се и не дела. Али треба имати жеља, интереса, лгатери- јалних потреба да би се уопште могло намеравати делати.
Сита мечка туши не припознава.7 — Међутим жеље, интереси и материјалне потребе увек су индивидуалне а индивидуалности зарад њихових задовољења у непрестанол؛ конфликту и борби. Нема у друштву нигде, па ни у уској, интимној породичној заједници уравнатих, углачаних, хармонизираних односа. Свуда je трвење и борба.
Каде нема дим, талю нема кавга.И не само морални и друштвени живот je непрестана борба, све je за Скопљанце,' у котјзликту. Своје борбено схватање моралне стварности преносе они хераклитовски на целу природу.
И древа ال чоека се караата.Нигде нема харлгоније, све je у борби, и TO je закон, тако мора бити. Сав људски живот од рођења до последњег самртног ропца борба je.
Додека ни кълка душа, није се бориме..8 — Живот као непрестана борба промена je у два смисла: навише и на- ниже, — каиадмоћи, јунаштву, херојству или ка слабости, побеђености, трпљењу.
Живот je мердиван, еден слага, друг се качуе.

Живот je скала.Нз овакве своје друштвене моралне стварности изводе Скопљанци за етологију CBoj нормативни закључак да се не треба нити резигни- рати, ако je човек у ЖИВОТНИЛ1 борбеним лествицама пао, нити, ако се узвисио, да заспи на својим ловорикама. Jep, животна борбена скала, као све што je жи- вотно, непрестана je промена и борба тако да први могу увек бити последши, и последши први.
Векот je мердиван, ирви последни, аоследши први.Зато не треба уплашити се нити клонути духом, а још мање резигнирати се. Орно треба Π.ΟΗΟΒΟ улетати (и после пада, не трпећи због тога) у животиу борбу и напорно' поново се борити и делати, стварати.
Ако паднам, I  к'е станам, не сум дете да алачам.
Ако иаднам, на к'е станам не сум грне да се скршам.То je карактер и сти чн и , етолош ки ја са н , за к љ у ч а к  ск о п ск о г схв ат ањ а ЈКивота као б о р б е  Koja се лю ж е разви ти на виш е и дисолви рати на ниж е.9 — Како се овај закључак конкретизује? Има ли каквих правила, регуларизација животне борбе? Можда би сажаљеше могло повести хар- монији људи?Скопска пословица решено, снажно и жучно устаје са чисто индиви- дуалистичке тачке гледишта противу сажаљеша, те основе хришћанске етике. 
На туђи гробишта не плачи, очите к'е ти истечат.
На туђн гробитта не плачи, очите к'е таи ок'ората.
За тауђе леле не требе плачеше.н не само осећањелг него ни делом, не треба се на друге сажалити.
На шуђ гроп задута не давај.

Vide injra, \\\, 4.



11 Основне етаографско-ешолоіике карактеристаике Скошъа 187Жаљење других, сажаљење према другИма, далеко од тога да, за Скопљанце, инди- видуалисте, значи прво морално правило, као за хришћанску етику, јесте нешто чисто негативно. Сажаљење je негативно у односу на индивидуалне вредности и интересе, jep je имитација туђег бола и према томе већ почетак свога сопственог.Није сажаљење негативно једино кад се узме индивидуално. Тако je оно и објективно, друштвено узето. Кад нам се оно споља, од „ближњих" пружа није нам целисходније од сажалеша Koje бисмо ми'гајили према другима. Об- јективно, сажаљење нама упућено значи просто пад наше индивидуалности на борбеној животној скали, немоћ, слабост и можда пропаст ако се не на٠ђу нови извори индивидуалних напора и сила. Ради ли се, дакле, знати: да ли je целисходно да нас ко жали и сажаљева? намеће се Скопљанцу посматраном са етолошке тачке гледишта следейе животно правило:
Поарно да та завиђа, него да гае оалачује.БОље je за индивидуу поћи надмоћи, стећи je, а са њом и завист својих ближ- њих, него ићи слабљењу и стећи сажалење.Са дубље и више тачке гледишта скопске индивидуалистичке етике нецелисходно je како друге сажалевати тако и câM бити сажаљеван.10 — Кад се ради 0 друштвеној справедливости и индивидуалномосећању правде, Скопланац je дубоко скептичан. Праведан je онај који има већи глас у дискусији и бољу снагу у борби.
Дват؛а кога ce караат, кој аовише вика, него му го даваат аравото. Нема никакве правде ни справедливости Koja би могла регуларизирати и ха^монизирати апсолутно животну борбу и стремлеше животном борбеном скалом. Далеко од тога да je правило ошнтег лудског, борбеног животног понашања, правда je у функцији борбеног развитка једне индивидуалности. Правда и истинитост оног што неко процени и каже објективио се оџењују према његовој материјалној и друштвеној надмоћи.
Сиромаф кога збори, HHKoj право не му дава.Самилг тим што неко je слаб друштвено и материјално не може никад имати право. Напротив у општој животној борби имаће редовно криво и биће искоришћаван, гашан и мучен од свакога.
Слабото куче секој го дави.11 — Треба ли у моралној стварности таквој каква je она, даривати, нома- гати и уопште чинити добра?Сасвим антихришћански, а гледајући стварности чврсто у очи, одговара скопско етичко искуство:
Дај на слеа очите да избоде тавојите.
Пази боже слеао да не арогледа.
к'е наараиш добро, чекај зло.
Koj араи добро, навофа зло.
Праи добро, најди зло.
Рани кучиша да me лајага.Учини ли се коме какво добро добиће се моментално и објективно у за- мену захвалност. Али у дубини својој, у својој индивидуалности онај који je примио учињено добро осетиће се пониженим. Па, ако неће мрзети онога Kojti je добро учинио, он ће му сигурно завидети и већ у толико неискрено и не- "пријателски глеДати на Свога Яобротвора. Учинило се добро или Се не учи- нило у датой случају увек ће се бити рђаво гледан. Jep индивидуализам а са ЊИМ и егоцентризам тако je дубоко животно правило да свака доброда- шност ниподаштава се ако не и презире.
Добро се брзо заборава.
Даруги магаруш, недарут I  магаруиТ. 11 Уш  je специјални усклик KojiiM Скопљанц؛! гоне магарде.



12Гласкпк Скопског Научное Друштва188Тако, питаше: треба ли чинити добра? не доби)а ни позитиван ни нега- тиван одговор т.і. добија истоврелгено оба. Не треба ни чинити ни нечинити добра него остати резервисан.! Са свога индиви.дуалистичког, егоцентристичког . становишта Скопљанци се- скептички подсмева؛у самолг акту чињења добра.
Ако даваш сос десна, гледај да не таи зима левата.Али, ако не треба ни чинити ни нечинити добра, треба ли примати до- брочинства? — Кад je Η6ΚΟΛ1 стало до тога да на، м добро учини, треба то до- зволити и добро примити. Ну ово треба учинити без примедаба и резервисано.
На поклошен кота зуби не се гледаат.На питанье: пршмити или не примите доброчинство? одговара се у Скопљу: бити индивидуално резервисан.
Koj даје бог да проста!!, Koj не даје но. бог до прости.Ради ли се, дакле, о доброчинству, садаши етички лголгенат скопског . . .  живота етолошки постулира на основу искустава СВ0ЈИХ сопствених етографских елелгената савршеиу резервисаност. Нндивидуалистички одлучно, ографује се он од хришћанске етике. А овај став ؛'، згледа Скопљанцима сасвим природан и нор، чалан jep одговара само чишеницама. Даје се само кад неко тражи.
Ако детае не плаче мајка .сиса не му дава.Хоћеш ли, пак, да те неко полюгне, хођеш ли ти да некога по.могнеш: по- Й03؛ И се са.м.
Гори ли на комшијата к у к л а , трчи гасни твојато.12 — Али, најзад, какав став треба заузети према друштвеној моралној стварноети? — у друштвеној животној борби треба чврсто чувати своју инди- видуалност и снажно je противставити свим друштвеним тежшама да je под- чине и употребе. Поклекне ли наш борбени и стваралачки напор само један једини пут, пали c jm o  у ропство CBoj друштвеној стварноети.
Нога к'е ти ставам алката на HOC, ceKoj како мечка Ре те води.А у овоме ропству, последици губљења индивидуалности, у ропству у КОЙШ по- стајемо само грбина, спопашће нас са свију страна сайіари, експлоатације.
Илшш. ли гри, самари триста.Сва друштвена стварност очекује моменат, а кад лгоже и припрема га, кад he наш ход ка надмоки застати, наша индивидуалност поколебати се, доки осе- ћање умора и слабости па да нас учини машинама којима делају и живе друге индивидуалности. Тад признајемо да имамо „грп", па га и имамо, а са тим већ оспу на нас са свију страна „самари".Зат؟  треба нарочито пазити да се перманентно очувава, држи, уздиже, живи cB oje индивидуално ja.А овај став према друштвеној моралној стварноети врло реалистички и отворено материјалистички схвакеној, почетак je једне индивидуалистичке етике чијим конструктивним детаљима' и конструкцијама треба нам сад приступите.

ИНДИВИДУАЛИСТИЧКО ОДРЕЂИВАЊЕ ПРАВИЛА ПРАКТИКЕ.
— Етички чндивидуализал!. —1 — Какав люрални став у ЖИВ0ТН0Ј борби заузилтју Скопљанци једни према другима и какво конкретно етичко правило постављају за одређиваше овога става? Борити се мора, па какав треба да je се у борби да би се успело?Г. Цвијик je одлично запазио са CBoje психолошке тачке гледишта да се уопште Југословени „централног психичког типа" одликују „резервом, тактом, господарешел! самий! собом". Па следека шегова психолошка одредба централ- 1

1 Vide infra, \\, \.
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ног типа уопште вреди и за становништво Скопља. „Les hommes du type central ont beaucoup de tact: ils sont avisés. Nulle part dans les pays yougo- slaves on n'entend si peu de paroles injurieusis que dans cette région; rares aussi sont ceux qui subissent les invectives avec un calme aussi grand. Ils aiment à excuser les défauts et les faiblesses d'autrui. Souvent même ils n’insistent guère sur les défaillances morales lorsqu’elles ire concernent que les „affaires". Ils  sont maîtres d’eux mêmes et savent imposer silence à leurs sentiments et à leurs désirs pour réfléchir et revenir au besoin sur leur premier mouvenrent; il est rare qu'ils .s'emportent; presque toujours ils se montrent prudents et circon- spects" ؛. A кад Г. Цвијић детаљније разлаже о резервисаности „централног пси- хичког типа", он, заиста, експлицитира једну од основних ПСИХИЧКИХ каракте- ристика и саліих Скопљанаца. „II est plus difficile encore de distinguer leurs véritables sentiments internes. Mais il apparaît clairement qu’ils ont un grand cou- rage passif, le courage de supporter et d’endurer: ils se renferment en eux mêmes et semblent impassibles, indifferents et insensibles au mal qui s’abat sur eux . . .  Il est difficile de gagner leur confiance" .2Ова психолошка характеристика има себи савршено аналогу у етогра- фији и етологији конкретног моралног става Скопљанаца у животној борби. Од резервисаности и трпељивости учинили су Скопљанци основу свога живот- ног држања. Свака иидивидуалност je са свима својим борбеним намерама и плановима затворена у себи; а објективно, за друге je' непрестано одобравање без повлађивања, немешање у туђе личне ствари, крајња резервисаност.

Оди ли Вардар иагоре? — Оди, оди.
Лета ли магарешо? — Лета, лета.
.Со све дрва? Со све дрва.А овај став практике има и СВ0ЈИХ разлога и доказа. Та етографска црта осио- вана je на читавом једном систему етолошких доказа.Пре свега никакво апсолутно и иепроменљиво држање не може успети, макар оно било и светачко. Заш то? Зато што без компролгиса, попуштагьа и међуиндивидуалне трпељивости немогућ je уопште и додир међу људима а камо ли заједиичка делатност и савлађивање материје. А човек К0ЈИ би окрутно и апсолутистички стајао на своме, макар то било и светачком становишту, одвраћао би од себе, стављајући cBojoA؛ искључивошћу на знагье да je сваки компромис индивидуалности немогућ и хармонизација индивидуалних разлика искључена. Ово се не може свиђати ни богу а камо ли људима.
Прекалеи светец и богу Huje драг.Апсолутност у животним држашима врста je ината. А ничег нема слепљег и не- целисходнијег од ината.
О т  ииат очите не вндат.
И и ат  два дома растура.У животу треба бити, напротив, што je Moryhe еластичнији и своје индивидуалне интересе остваравати на што je могуче савитљивији начин. Све околности треба предупредити и искористити, за све њ и х  бити Д0В0ЉН0 прилагодљив и витак.
Старо сум дрво, ама и Kairo иоф обруч се виткам.Да би се дошло до оствареша индивидуалних циљева, треба пре' свега бити објективно, за сва друштвена уређења савитљив и еластичан. Уз дубоку унутрашњу своју иронију треба се знати хармонизирати са свима објективним друштвеним условима остварења индивидуалног животног ггдеала.
На чија се кола возни, та ја  иесиа к'е ja  uojau.Jep без објективне друштвеие стварности тешко да бислю могли шт.0 учи- нити за CBoje индивидуалне интересе, а противу ње сигурно je да смо са- вршено немоћни. Зато индивидуалност CBojy треба, разуме се иронично, са- ВИТИ према друштвеној стварности.
L ا a  Pén insule B a lka n iq u e  Paris 1918 P P ء'،ى 2 .394—393 . . 'P. 393.
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Како тупан к’е ти  чука, така оро к'е играт.Ж ивотно правило je то за сваку индивидуалност, Koja пристаје живети у дру- иітву, бити еластичан, прилагодљив, а не пристати живети у друш тву je не- Aioryhe.
Koj се φαη,α да игра, како к'е лгу свират) така к'е игра.И не салю према друш тву него и према сваколіе надмоЬном у друш тву (К0ЈИ je  то постао лично или и историски) треба бити иронично СВИТЉИВ. П о овакво.ч своме схваташ у и постављ а Скопљ анац, тако саврш ено индивидуали- стички, уз заједљиви сарказам, животно правило:
По царска заиовед се и jappa ліузаат.Н е само према друштвеним и државним надм.оЬним условима индивиду- алног опстанка и напретка треба остати резервисаи и иронично еластичан и савитљив него и према свему пре свега што je јаче и MohHitje а затим и према-свеліу уопште. Je p , нашто се противити вишем и моћнијем од себе кад нам. се и онако свака 1-іаша акција Bpaha, те све што чинимо себи чинимой
Koj пљука сироти ветер, і у к а  СИ на лире.С в а  пак резервисаност риља пре свега: избегавање своје Moryhe неприла- ГОДЉИВОСТИ у друш тву, избегавање друш твеног неуспеха. Je p  подругљиво се вели:
Иеканеи гос зад врата.
Неканен гос готово магаре.
Не го иуш таат ■у село, он тражи аопова куКа.П а у смислу те индивидуалне прилагодљивости а да би ce CBoj сопствени живот остварио са свима СВ0ЈИМ интересима, вредностшма и идеалича, треба остати резервисан и еластичан уопште пред Јачим.
Кога те  вгікаат трчи, кога те  нудаат бегај .̂

Али за ш т о ? З а р  није срамно побећи па макар то било и пред најјачим који прети да .нас см р ви ? Скопљ анац je реалиста и одговара позитивним и ск у ст в о м :
-Бежанова бело носи, Стојанова ррно.
приклошена глава сабла не ja  сече.О ву резервисаност и еластичност индивидуе називају Скопљанри још  и кроткош Ьу, па веле:
Имај си кротко срре, ако сакага иоддлго да живејеШ; ٩И м а ли се пред собом  каква зла а моЬна индивидуалност, какво морално држаш е he нам нормативисати садањи моменат р азвоја скопског конкретног моралног ж и в о т а ? ПрописаЬе нам резервисаност, еластичност, кротост.
Ако видиш зло, не речи оф.

Поклонн се злому како на свешому.
Викај на вукот ١,вујко١', додека СИ му у jaMalНије ОБО притворство и хипокризија него природна последица с једне стране народне искуствене критике улоге и вредности друш твених веза и љ у- бави а с друге индивидуалистичке етике садашег ΜΟ-мента скопског иародног живота. Видели смо како и зашто све чисто друштвено илузија je и ништавило
\ Vide in fra  \١, Cj2 A  f o r t io r i  не п р а к т и ч н о  je  п р е д  м о Ь н и м  н а т у р а т и  ce  CB ojoM  и н д и в и д уа л н о ш ћ у :
Не огласуј ce кога НИКО не те вика.

3 Ове етолошке елементе запажа одличноГ. Цвијић, као географ-психолог, код „цен- 
тралног психичког типа“ и бележи следейим речима, нешто критичким и јетким зато што 
١١х \ج # н а ١٥аду، т а \ а о ٠. „C e s  gens deviennent renferm és, cachotiers, so u rn o is , i ls  perdent toute

-co n fia n ce ; i ls  s'accoutum ent a l'h y p o cr is ie  et à la  bassesse p a rce  qu'elles, leur sont nécessaires  
p o u r  vivre et pour se préserver des violences.“ PP 387—388). Заиста, психолошки и

споља ca тачке гледишта другог једног етичког система посматране могле су ове чињени- 
це изгледати жалосне. Али са чисто етолошког становишта т.ј. кад ce уђе у сам етички 
систем коме те чињенице припадају добијају оне своја образложења, своју оправданост II 
своју независност, те ce јасно види да њима није изграђивана само етика става према Typ- 
цима, него читав систелі правила практике и животне мудрости свакога према свакоме.
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T.J. да тек као израз.и остварегье индивидуалног живота значи оно нешто за скопску пословицу. Видекемо, пак, како и зашто за њу сав -морални и етички живот ослања се на индивидуалност кроз ЧИЈУ делатност се искуство ствара. За сада подвуцимо уједно важну етографску црту и карактеристично етолошко 
ع CIVCMÄ د ال ة ·. индивиду...™ резервисаноста.Може ли се ко мешати у животне проблеме туђе индивидуалности? Има ли ма каквогсмислапротивставл>атисеутуфи، ١істварима? Једва ако се можелго снаћи у својим сопственим животним питањима и решити се доволшо слободно на своје сопствене поступке и држаша, ми који држимо све елемеите 'ових про- блема и решавања тако непосредно. Како, онда, можемо са сигурношћу постав- љати проблеме туђих живота па их још и решават؛'؛ и судити?

Нб ؟иди у туфа чорба миродија.
У  туђа ποτιαραне ce мешај.

У  тауфо гриб сол не raypaj.
У  свака манца не ؟иди црн аиаер.Треба се уздржати од свих могуких примедаба, и мешаша у туфе ствари, и гледати да се своЈи сопствени проблеми што целисходније и што боље реше.
Гледај си себе какоф СИ аосле да гледаш светаскитае кусури'.Нарочито се ваља кЛонити критике Koje би се могле управити неисправнилі и слабой индивидуалностима.
Налога НС го буричкај да ис таи САірди.
Koj камења у кал фрла к'е сс исарска.Уместо критике, па и нецелисходног хришканског праштања и исправља- ььа, треба се држати резервисан. Треба, дакле, бити резервисан према свему и свима, а нарочито према злима и злонамернима.А кад се правило' резервисаности више и боље примени у животу, онда сваки, ретки, поступай биЬе смишљенији и дубљи, а онда и ефикаснији.
Koj Η140 аовише rapajeT тоареи лаф  ̂ к’е рече',
Душо гарај  ̂ да најдеш paj.Ћутањем се пре свега избегну сва излишна трења са другим индивиду- алностима.
јазикота коски нема, ама коски крши.
,азикога UIHO к'е иосере, не може да се оаере.Кад се више кути, . више. се слуша, и виіне слушајуки више се научи и искусније живот води. Зато се каже:
Повише слушај, аомалко збори.
Поарио да СИ ардлиф, одошчо зборлиф.Кад се више слуша а маше говори, и кад je се уопште за све своје и према свему туђем строго резервисан саЧува се дубина свога ja у стварашу, покушајима, заблудама и грешкама од индискретних, презривих, кадшто непри- јатељских погледа. Правилом двоструке резерве двоструко се успева.

прво,све што je интимно чува се у својој унутрашњости, сав комплекс сво- јих личних интереса, намера и идеала. Ничег маше мудрог од наивне отворености. 
Шчо на ум гаова арета кум.
Шчо на ум гаова на друм.А ова отвореност, Koja није ништа друго до лакомисленост, повлачи за собом и нарочиту једну бесплодну брбљивост.
Кад много грми, малко дога врне.
Куче Koje много лаје, не къса.Својом пак наивном отвореношку и несмотреном брбљивошку излаже се свака индивидуалност, Koja тако греши проТиву правила резервисаности, са свима СВ0ЈИМ тачкама критици и нападу људи и друштва. 1
1 Недостатки.
2 Ћути.3 Реч.
4 Ћути.
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Откриен гоС секај го штука.
Покрнен гъс H H Koj не го штука.
Не upaiuaj за лудо само к'е се каже.Иидивидуалном резервисаношћу упола се отклања могућност да.други експло- атише наше интимне ж'ивотие интересе и планове.
Млеко аокриено не го локааш кучиша.Идеал индивидуалне резервисаности хвали Скошьапац снажно:
Голем залак гълтни, голема лакрдија не рени.
Госаот да me чува о т  затворен жар.
Госаот да тае чува ога аотајио жарче.

Друго,захваљујући резервисаности има се више времена и прилике ство- рити веће и боље искуство од осталих људи т. ј. наћи више виткости и при- лагодљивости., Њој захваљујући нађе се права реч и практично тачан поступа؛؛. А ови (у индивидуалној унутрашшости иронично гледани) објективно морају бити увек. „благи", „шећерни".
Шчо к'е речен، стиаса, речи иіек'ер.Мора ли са каквом cboJom ствари продрети, треба бити резервисан према неморалиости друге Koje индивидуалности Koja хоће искористити туђу нужду захтевашем мита, и тако чега. Ако друкчије не MOJKe бити, треба задовољити његово неваљалство, оставши изнад свега тога, а неваљалца оставити себи самом па шта ко чини себи чини.
Мажи кола да не крдкаата.Све треба еластично и резервисано учинити да наши интереси и идеали продру. Ну, не треба никад захтевати од себе савршену акомодацију ни додво- рење свакоме. Постићи тако што немогуЬа je ствар.
И  госаота секому не може, како шчо сака, да му угоди.Зато je најпрактичније бити и у cBoj својој еластичности савршено резер- висан. У својој савршеној резервисаности и, објективно узето, кротости, биће речено и учињено само оно што се индивидуалности Koja се има пред собо.м допада, jep салю таквим „благим" говором и твором могу се спровести и оства- рити индивидуални наш идеал и напор.
Блага лакрдија' железна врата отвара.Савршена индивидуалиа резервисаиост најзад значи собом и само по- штегве. Ш та може поштеше бити друго него не мешати се у ту-ђе, оставити све људе њима самима, па „гледати своја посла", решавати своје животне про- блеме, делати на остварегьу СВ0ЈИХ личних, идеала ? Па правило резервисаности јесте скопско етичко савршено индивидуалистично правило поштеша.
Седи мирен, да СИ чесен.
Седи мадро\ да не носиш модро.2 — Да би ce octJOBHO скопско етичко' правило резервисаности лгогло остварити и применити потребно je развити у себи моћ трпељивости. Навићи се иронично поднети и дуже сносити све своје и туђе импулзивности, јесте оно што треба пре свега у прилог резервисаности учинити. Тако ће индивидуалност сачувати себе сам.у најпре а затим и друге многих непријатности, иеуспеха ако не и болова; у сваком случају избећиће многе животне неприлике и незгоде.
Триеше злато, говореше бакар.
Траен саасен.Каже се још и:
траеније сиасеиије.Трпељивост доноси резервисаиост, а ова значи смотреност Koja даје тач- 

Hiije прилагођење и прецизиију индивидуалну еластичност у различитим окол- ностима. Индивидуалност трпељивошћу да себи времена да припреми своју؛ реч.2 Сам. у QBoj пословица се каже мадроиначе обично се вели
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зрелију реакцију, смотренију и мудрију. Тиме она осигурава себ1؛ успех у друштву и животу.
Ако знаеш да тараииц како бег к'е СИ аројдеш.Трпељивошћу ce стиче она дубока индивидуална резервисаност којом ce избегну сва излишна трења у друштву, те се индиректно спрема за своје живот- не циљеве и успехе.3 — На питање: може ли други решавати наше животнепроблеме? Скоп- љанци одлучно одговарају: не. Не, jep својим дубоким коренима сви су ти проблеми у нашој индивидуалиости, а ову НИКО не може тако кепосредно по- знавати као ми. Отуд НИКО не може пронаћи ни знати све мобиле и мотиве наших поступака као ми сами, испитујући и дубећи своју индивидуалност. А
Сваха аланина своја таежина.Нико не може продрети у дубину наше индивидуалне детерминације акције и прозрети све шене разлоге осим нас. Па
Дека к'е тае аочеше твојагаа рука, тауфа не може.
Шчо си наараи сам чоек, никој друк не може да му го наараи.Етички примат индивидуалног над друштвеним нарочито Je изричан и не- прикосновеи кад се ради о решавашу важних и капиталних животних проблема. Нэих нам не може НИКО решавати. Кад су наши најинтимнији интереси у питашу искључено je да се можемо ослонити на другога. у осталом све да нам их други и решава 01-ia неће за нас никад бити тако решена, jep туђе решеше .не доноси нам убедљивости ни личне светлости. Убеђени смо кад сами испитамо све своје разлоге, мобиле и лютиве, и према шима сами донесемо одлуку. Кад неко друкчије говори и чини мешајући се у ту^е важне и тешке животне про- блеме, Скопљанац лгу обично вели:
Зар таи ми светаетае кога се родиф.Индивидуална резервисаиост и етички индивидуализам уздижу се тим до висине и вредности првога принципа, у детерминаціи својих држаша и акција треба полазити од себе, сам собом решити све проблеме, а затим се тек осла- шати и на искуства других људи и друштва уопште.
Вржи арста, аа таражи лек.Прописано ОБО животно правило примата индивидуалности народ je  окушао и шегов успех снажно изразио и формулисао говорейи:
На вукота му je  дебел вратаота зашчо сам СИ вртаи работаатаа.А прагматички утврфеи примат индивидуалности чини прву основу свих оста- лих етолошких доказа и конструкција скопске практике. 44 — Треба нам сад приступити етолошкој синтези саме конструкције садашег момента скопске етике, конструкције Koja се уздиже на основици K o jy  смо утврдили.Сваки поступак мора бити пре него што je учишен добро измерен и промишљен.
Два аутаа мери, аа таретаи аута сечи.Треба унапред мерити свако своје делаше, а, разуме се, пре свега зарад еко- HOMHje свога напора.
Koj шчо работай без мера, брго к'е се умори.А затим вала л؛ерити да би, и ово се само по себи разуме, делаше тако про- 

мерено сигурниЈе успело.Али чиме, којом лгером мерити своја делања, држања, однашања ?Права и једина мера акције и живота, мера Koja савршено успева, јесте за скопску пословицу индивидуалност, односно скуп индивидуалних чишеница, чинилаца и у слова делаша и живота'. Сваки носи собом своју меру и сваки дела прелга својој мери.1 У нашем делу опште етологије југословенског народног живота још јасније ћемо видети да су све југословенске пословице, и то безизузетно, СВ0ЈИМ дубоким значењем сложне са овим пркиципом скопске практике.
13
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Секој اال лгерн сос аршинот CBoj.
Секој си крои сос аршннот CBoj.И тек кад се дела према себи, онакволі какав je се,- и прел؛ а својилг личним условима, онаквим какви су они стварно дати, успева се у практици І'І задо- воља:-: je се у животу.
Сам CBupaj, сам играј.
Спрелга чергаша и ногнте.
Колкаф т и  je јорганот, толко си пружај ногите.У свему и свачему, а нарочито у ЖИВ0ТН0Ј борби,
Мрафка со леечка не се бори,глудро je одржати своју индивидуалну лееру. Не треба се повести ни за чим што спо.ъа и објективно бриљира и изгледа велико.
Не кревај се на големо, к ’е лги дојдеш на колено.
Не се дигај на големо, да не паднеш на колено.Не треба летети зан ечим  што je далеко изнад индивидуалне мере и снаге, jep уместо да се уздигне, пашће се ниже него што je се, и економија индиви- дуалног напора биће узалудно повређена. Узлетати треба према мери своје снаге, према СВ0ЈИМ крилима а не према висини иечег што ценимо и можда прецешујемо. Све поступке и сва дела треба ригорозно одмеравати индивиду- алном мером, према индивидуалној Mofeij и люгуйности. Иначе природни људски егоцентризам' неће успети. Xofee ли се више и веће него што мера целинс индивидуалних услова то предодређује, делање ће пасти и пропасти уместо да се уздигне и успе. и  не само д,а треба добро промерити унутрашше него и спољашње, и све уопште околности делаша.
Две лубеници иод ؟дна мишка не се носат.
Од една коза две коже не може.Мера, дакле, којом треба у практици мерити да би практика успела јесте за садањи скопски етички моменат индивидуални животни случај као целииа и то сваког појединца понаособ. Кад се поступак унапред одмери ..Houifey као целином онда n e он као само један детаљ адекватно и слободно бита учишен.5 - -  Индивидуалност .као мера акције и живота, овако етолошки утврђена, није пала скопском живљу а p rio ri на памет. Закључак je то многих иску- става конкретно учишених, и датих, Koja се могу етографски лако запазити и описати. Закон je  т о  К0ЈИ je  од народа индуктивно изведси из искуства МО- ралие стварности. Ту сваки наш поступак, кад je објективно ограђен резерви- саношЬу, зависи директно и једино 0؟  нас, од наше индивидуалности. Тако свако дело строго je иидивидуално, израз je саме индивидуалности, а као такво ИОСИ ОНО пре свега индивиду алних плодова. Те свё што. КО чини, чини према себи и чини себи؛ . Таква je морална стварност и такви шени закони. А мимо ОВИХ закона се управљати лудост би била а резултати иеморалност.
Свака коза'за своја нога,
Свака коза за CBoj корак.Све зависи од саме индивидуалности. Како буде делала тако fee joj се гьено сопствено дело и вратити.

Како солнли, така  СИ ]'ала
Како дробили така еркали.
Како си дробил, така Ке еркаш.
Како к'е СИ постелташ, така Ке СИ легнеш..А и з  о в о га  je  л а к о  и з в е с т и  п р а в и л о  п р е д о с т р о ж н о с т и  и м у д р о с т и :
Koj праи палица, за својата главица.Па није случајно да се једни непреетано жале на друштво док га други
ѵ Vide in jra  \\ ا \ة٠

Vide in آل fr a ة٠ ,\\ 
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хвале. Сваки je делао са више или маше уліешности, према себи. и  успех дела je у тесној вези са умешношћу, еластичношћу којом ко располаже и индивидуалношћу Kojy има, а нарочито са овом последшом. Поступак je готово увек израз индивидуалности.
Свинзй сака тоиња.А ако je индивидуалност сва у „злој ћуди" онда не треба очекивати иичег доброг од те индивидуалности, нити се ваља надати шеном успеху у друштву. Од нераз- вијених и злих индивидуалности не. може ни за кога никаквог добра бити.
о  та свѵиъа бачило не бидуе.Напротив, индивидуалности добро разв؛.ЈЈене и васпитане, више индивидуалности стваралачке и надмоке делају тако да резултати ЊИХОВИХ дела увек су сочни плодови за ньих пре свега а затим и за околину. Али ови успеси у. сваком случају зависе директно од индивидуалности K o je  делају:
Kaj шчо i a  овца, ила и бачило.
Ајдук к у к  нс вртаи.
Ајдук к у к  нс чува.Етолошко правило да сваки поступак треба одмерити мером целине своје индивидуалности, ؟ амо je индуктивно закључени закон из прецизних етограф- ских чишеница Koje ce ca؟Toje у томе што сваки акт индивидуалан je акт, израз индивидуалности KOja га чини, такав израз да се у шему може видети .сама индивидуалност. А различитим индивидуалностима и различитим ЊИХОВИМ делашима према себи, следују и различили успеси и то толико различите колико су различите индивидуалности.
Свака чела да збнра I I ,  бумбарота не би валжал г......6 — Са етографске тачке гледишта посматрани Скопљанци верују у тесан и интиман- корелативизам моралних, практичних однашања људи. Сваки морални однос и практични поступак полази од индивидуе,. шоме се делимице дефинишук, и стварају се и д у к  и према индивидуи којом се завршава шихова детерминација. Нема ничег специфично друштвеног у однашању људи. Однос људи јесте однос индивидуа: Са овим се етографски поставла индивидуали- стички корелативиза.! садашег етичког момента СК0ПС.К0Г народног живота. Па не само да се у делу, поступку, односу.и држашу види онај К0ЈИ дела и шегова индивидуалност,
О т  свшъа бачило не бидуе',него се види и онај према коме се однаша и дела. Све што се чини, чини се према себи, али се чини и према онолге К0ЈИ je у односу са нашим делом.
Какоф светец, такоф те м м н .
Спрелга вера и вечера.
Шчо je попово да je готово.И не само да се у СКОПСКИМ пословицама ؟ онстатује да свако дело значи дупли релативиза, према индивидуалности KOja дела и према индивиду- алности у  односу на Kojy се дела, него се овај релативизам, за етолошку тачку гледиінта, нормативно, етички одобрава и утвррује као правило.
٢леда.ј го, па му Kpoj капа.
Памет ا ح ' ء د ذ  м главата١ лгу гледај, па му ٠крој капа.
Дрвото го види прво, па после седнн под него.
Со деца на баша не ндн.
Со деца чорба не сркај, зашчо к ’е те  иепрскаата.
На свиша бисер не чижи.
Спрелга светец и свек.
Спрема јунакот и кош.
Спрелга светец и празник.
Спрелга мечка и стап.

13Vide supra 11. 5.
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Треба делати корелативно индивидуалистички, водећи рачуна не само о својој него и туђој индивидуалности, не ради туфе него ради своје индивидуалности. Иако изгледа да се у овом корелативизму сопствена индивидуалност ограничава и стешњава у своме опредељењу и делању TytjOM индивиду алношћу, ОБО ограни- чеше и OBaj корелативизам имају савршено индивидуалистички смер,. cpefey сои- ствене индивидуалности. Jep у однашању људи важи за Скопљаице правило:
Како ме викаии така  к'е т и  се одзивам.Парадокс овог индивидуалистичког корелативизма Јесте у томе што, да би се стриктно индивидуално па ипак са успехом делало, да б и . ce у CBOftie делу своја индивидуалност сачувала и развила треба увек строго водити рачуна о туђој .индивидуалности. Парадокс je реалан и захваљујући његовој стварності'! могуйа je таква слобода да шта ко чини враћа му се, себи чини, индивидуална слобода Kojy оптимистички закључују Скопљанци својим пословицама, тим по- словним, животним правилима:
Како си го скроил, гпакоф к'е СИ го носиш.
Сос каква мера мерти, сос таква к'е т и  мерат.
Како си дробил, така к'е сркат.
Како ке cejeui, така к'е жнејеш и L  ١١.7 — Из друштвеног корелативизма делања непосредно се закључује стриктни индивидуализам свега што се чини и HajCTpojKHja одговорност сракога не само за оно што он учини него и за оно што се шему учини.. Пошто све што се коме деси само je корелат онога што сам човек учини, пошто што ко чини себи чини, то онда одговорност за све што се пасивно као и активно десило једном човеку пада на шегову индивидуалност. Не само, дакле, да je свако дело индивидуално него свако дело пада на саму индивидуалност Koja га чини и одговорна je како за шега тако и за шегове 'резултате. Ништа се ником ι-ie деси а да он то није желео ни хтео или. заслужио. и НИКО нема права жалити се па ма што му се догодило. Сам je он то морао желети, хтети донекле, ако не сасвим, учинити. Отуд je он и одговоран за то.
Дури не мрдне кучката сос оиашката, кучигьа не триаат.
Шно Ke сејеш, това к؛ е т и  иикне.
Шчо к'е cejeui, това к'е жнејеш.Грех или врлина, несреЬа или cpeka дело су увек саме индивидуалности.
Секој шчо работи на глава'му иађа٠.Из парадоксалног закона, да ко шта чини себи чини, лако се, дакле, за- кљуЈе да je сваки одговоран и за све што му се догоди. 88 — Ну индивидуализам скопског нар0Д[-юг живота далеко je од антисо- цијалности и барбарства. Свака индивидуалност водећи рачуна о другим инди- видуалностима мора ради успеха своје сопствене делатности развити читаву политику да стекне за себе симпатичност. треба стећи за. себе предусретљи- вост, љубазност, повереше.
Суф леи да јадам, ама мрза да иемам.На тај начин ублажи се ако не и уништи отпор на KOJH наилази иидиви- дуалност у својој средини за развијање своје делатности и СВ0ЈИХ интереса. Једно од најефикаснијих средстава да се до ове симпатичности дође јесте' она' миметистичка иронична резервисаност и привидна индивидуална еластичност. Но резервисаност са материјалном довољношћу и независношћу средство je 

par excellenceзадобијања силтатичности.
Свој леи јади mytjo гајле не бери.Нндивидуа.листичко ово правило донеће нам ону друштвену љубазност, неотпорност у којој неће би'ги више тако тешко развијати своју делатност и борбу, и остваравати CBoj животни идеал'.
١ Vide supra II, 5.
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9 — Исто тако, због објективне индивидуалне корелативности, не треба чинити зло. Jep, чинећи зло, АЮрамо очекивати да нам се, корелативно, наше зло врати; зло се не сме чинити jep ко што чини себи чини.
Не KOTOJ грои другему, да не паднета у него.Етички закон: не чинити зло, постављен je савршено индивидуалистички на основу објективног индивидуалног корелативизліа т.ј. на принцип : 1(0 што чини себи чини.JO — Језгро индивидуалности Koje најдубље одређује шену акцију јесте њен „табиет" или како Скопљанци то зову „yjoT" или „ћуд". „Табиет" je оно што je иајличније у' личности, и сваки човек иліа своју ћуд, индивидуалну и неу- поредиву.
Колко љуђа таолко Куда.Ћуд се, пак, као најкарактеристичније у характеру не л؛ења. Човек je собой! носи као нешто најдубље своје и не лгоже je проліенити а да самота себе не уништи даквог какав je он у својој суштинској афирмацији и објективној ди- фереицијацији. Ћуд се не мења.
Вук влакнотао го меша, ама таабиетаота (yjora, Куд) не го мента.А отуд ШТО' се Куд не Ліена і\юже се закључити још из детинства једне личности какво ће joj бити младиКство и каква зрелост.
Дететао ушче ош таелени се аознава.
Денота се аознава ота сабаале.Али што je најважније јесте да сваки, делајуКи преліа својој индивидуал- ности, у својој делатности служи интересе своје индивидуалности, па каква ин- дивидуалност таква и служба. Према томе какву ко иліа Куд, карак.тер, „табиет" делаК.е, имаКе животних тешкоКа и радости, и напорно успеваКе у друштву и у остварењу СВ0ЈИХ индивидуалних животних тежни.
Секој на CBoj таабиета СИ чини измета.
Секој на CBoj умота СИ чини измета.Што ко чини према себи чини и себи чини. Па каква je ко индивидуал- ност тако и успева у своме однашашу и делану. Зависи од тога каква je ко „ћуд", „табиет", „умот", карактер, хоКе ли се иліати царски или ропски живот.
Ум  царује, ум робује, ум шатки пасе.Према „Куди“, према „ум у", својој личности стеКиКе се и друштвени од- н о с  За рфаве CBoje односе не треба никог кривити. Сваки СВ0ЈИМ индиви- дуа؟ ним начином одиашана стиче своје пријатеље и непријатеље, и у опште све CBoje односе.
Какоф у люта, таакоф кумота.Сваки ку животу различито успети према својој индивидуалности, према TOAie какву je средину себи изабрао, каквим утицајима своју личност развио,! како еластично се различитим околностима прилагодио. Сваки ће преліа својој „Куди", характеру и према својој умешности стеКи CBoj ДОА1.
Какоф умота, таакоф долшта.Па треба обратити велику пажшу својој „ћуди", cBOAie „уму", својој личности. То што je најдубље наше треба Η.1Τ0 je могуће боље развити и Π.1Τ0 je могуће више уздићи.
Ум умује, ум царује.11 — Неколико црта и врлина виших индивидуалности треба утиснути својој личности.Па пре свега треба стећи, развити у себи крајњу опрезност.' Она je у жи- воту који непрестана je борба једно од најважнијих правила практике. Свака ин- дивидуалност тежи својој надмоћи, и свака се у TOAie смислу „бије да добије", свака опет крајње резервисана у својој борби. Зато треба бити на сталној опрези. 11 Vide infra 11, 19, 20.
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Госпот да me чува от зашворен (или
Зајак и кога cxmje,отворенн м уУ  реализацији наших индивидуалних идеала и интереса правило без кога се не успева јесте бити краЈњ е опрезан.12 — Ради успеш ног делаша треба васпитати своју личност да буде окретнау решавањ у и одлучивању. Они коЈи оклевају, губе наЈбољи моменат за дејство- ван>е, и не успеваЈу. Нзима се 'духовито pyrajy Скопљанци ,

Се фатила бабатаа на оро тупанош се скннал.
Дојде му умот, а м а  иројде м у  куО кретан, међутим, не значи брз. Напротив. Б рзањ е Je оно што треба наЈ- постојаниЈе избегавати Jep ce у  њ ему сва и наЈбоља дела изјалове.

Врзагаа кучка, слеаи кучиња рађа.Окретној а размишљеноЈ индивидуалности дела ће сигурно доносити CBoJe плодове.13 — Затим , треба непрестано целом својом индивидуалношЬу бити при- себан и увек трезвено делати и поступати. Т ако, мирно и достоЈанствено води ce CBOJ живот. ПиЈанство, нарочито, поред осталог расеЈавањ а индивидуалности, узрок Je многих излишних личних издаЈстава и неприлика.
Бистора водила, мирна главица.14 — Т р е б а  имати све своје, и имати под руком, при себи. Je p , молити нешто у некога ниЈе молити него просити.
Koj носи, не ароси.В исока одлика великих индивидуалности Јесте имати све оно што Joj треба.
Сам CBHpaJ, сам играЈ, и имати увек све што треба при себи.15 —  у систематским својим пословичким одредбама правила ж ивота С к о - пљанци даЈу завидно AiecTo животноЈ вредности здравља. М ада тврде они да Je све физиолошко ам орално,' знају они да Je нормално физиолошко функциони- сање од врло велике' важности у животноЈ борби. Кад Je тело здраво, Једне од наЈвећих препрека љ удском делању и напредовању нестало Je.
Здравје наЈголемо богасгаво.Али здрављ е и уопште љ удско тело имаЈу за Скопљанце ч и с т о  инстру- ментадну улогу и вредност према ж ивоту, т р е б а  да само послуж е у  ЖИВ0ТН0Ј борби остварењ у животних интереса и идеала.
Рани мрша да гае слуга.
Рани душа, да тае слуша.
Јади за да живеиг, не живи за да Јадеш.Зд р ављ е, дакле, и опстанак целе љ удске физиолошке, егзистенције узим а се чисто прагматички и ؛-.؛нструментално у односу на индивидуални идеал Kojer треба индивидуа СВ0ЈИЛ! ЖИВОТОЛІ да помогне. 16 * * *16 —  Разгледајмо сад Још  Један закон скопске моралне стварности и Један принцип скопске етике.Индивидуалност Je центар перспективе cBliJy вредности и свију интереса. Видели смо да свака иидивидуалност одмерава све вредности соболг,
CexoJ си мери со аршинот CBoj.Свака иидивидуалност, међутим, тумачи, цени и усваја  све ин'гересе само сво- Јим интересовашелр cboJom заинтересованош ћу. Стварност се люрално одликује законом егоцентризма.
Секоја лютика кај себе СИ торга.

١ Vide supra \ل \.
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Свака индивидуалност гледа само ćBoje интересе, дела само у ЊИХ0В0М смислу и ради на ЊИХ0В0М задовољењу. T e  свака у СВ0ЈИМ поступцима, директно или индиректно, вуче, тежи себи, дела ради себе.
Секој камен HQ CBOje местоо СИ тежи.Индивидуални егоизалі !едини je мобил, пословички запажа Скопљанац све људске активности а индивидуалност једини центар перспектива свију људских тежши и делања. и  треба да сваки освоји противу света и свију задовољење својих интереса и тежњи, па да je радостан и срећан.
Два петола на едно бушишче не појато.17 — У свомделању, Koje, дакле, увекјеегоцентристичко, окренуто оства- решу личних интереса, сваки пут кад се човек може служите туђим рукама згодно je и препоручљиво je да тако чини, а нарочито у мучним и опасним пословима.
Дога чмаш маша, не фак'ај жар со рукише.Мудро je употребити слабије као „маше" у свему што je несигурно и мучно. Jep
Сто стоапови ,на тоуф гра не тое болато.Вейе и надмоћније индивидуалности мудро je да употребе и и.мају права употребити друге незнатније и слабије индивидуалности.
18 — У ИСТ0Ј евреи у којој треба стицати међу извесним људима симпа- тичност, наиме да би индивидуалност успела,' треба се прилагодити слабостима и неваљалствима рђавих индивидуалности грубијанствима и барбарношћу. На тај начин, једини њима осетљив, увидейе они нашу надмоћ и нужност шихове поправке. Има таквих индивидуалности према којима једино однашање Koje успева јесте однашање веће силе, а ако je то потребно и грубље, према мањој.

Магаре ош арекор не умнра.
Циган ото аосмеф не умнра.
Мечка ото аосмеф не умнра.
Чивијатоа чнвија вади.Према грубим људима, према злим йудима никаква друга држаша не успевају осим барбарска. Тако исто последше педагошко средство за развијање нера- зумних индивидуалности јесте телесна грубост. у оба ова случаја Скопљанац каже:
Ћутоекота je ото paj искочен.19 — Околинаутиче на индивидуалност. Друштвена средина помаже разви. јање личности и при томе помагању оријентише развијање различите према својој сопственој ЖИВ0ТН؟ Ј и моралној садржини. Поред овога друштвена сре- дина директно пружа појединачне како позитивне тако и негативне елементе индивидуалном животу. — Али, и чим ступи на снагу, сваки бира CBOje друштво? те утицај средине на шегову индивидуалност није иишта ни случајно ни нужно.
Сос какоф к'е се стоавиш, тоакоф к'е бндеш.
Сос какоф к’е о дней, тоакоф к'е стоанеш.На наш карактер, природно, утицаЬе наше друштво, али ми се у шега „стављамо“, ми га биралго, а бирамо га, разуме се, према својој инди- видуалности, те индивидуалност І'іпак задржава CBoj примат над друштвеним животом. 2020 — Задржавајући примат избора, индивидуалност располаже и друштвеним. утицајима Koje ће трпети. Разулто се, треба да изабере са.мо средину којој ће имати једино користи и личних пријатности.
Koj седи под крушка, TOoj јади крушкитое.
Koj си борави у мето, к'е СИ ги лизне претите.А кад човек у сп е да у^е у  и звесн у средину, м а који.м, Toj средини у го д -

Vide supra \\1 ل.



24Гласник Скопског Научног Д р ут ва200ним онда у себи, својој дубокој индивидуалности може бити штохоће, главно je да ће уживати све благодети ове средине. Па се иронично у Скопшу вели:
Добритае крутакн, свишнтае ги јадат.21 — Као што нам НИКО не.може решити наше животне проблеме, тако нам НИКО не може, уместо нас, учинити наше животно искуство. Сваки мора сам соболг стећи своје истине, убеђеша, стварности и то по цеиу многих мучних напора и луташа.
Ако не пађа детаетао, нелю да се научи да оди.
Ано не алаче, и глас не лгу бива.
Ахо не шЛа, не расне.Сваки мора салг стицати своја искуства, сваки за CBoj начин грешити, падати) патити, истине тражити и остваравати Док човек салі собол؛ не искуси не м о ж е д азн а.
Дури чоек не натай, не може да се научи.Искуство je извор свега сазнања. А у искуству се сазнаје идући од већих заблуда машим и дефинитивно незаблуди т. ј. истиии. Ну мора се пре свега грешити, лутати и зато патити.
Ако не се излъжет, не лгожета да се научигн.Своје сопствено, индивидуално искуство једини je извор сазнаша .и умегьа, мучни извор али једини. На искуственолг пак извору сазнаје се грешкама и поправкама грешака22 — Само искуство непрестано се Стиче и никад није дефинитивно. Стално се оно развија и стално напредује но никад не достиже своју егзактност и CBoje савршенство. Цео живот je непрестано искуство, учеше, сазнавање.
Дури je жив чоек, к’е се учи.УчиЬе се човек целог свог живота, у овоме сволге учешу и сазнавашу полю- ћиће се он искуством других људи забележеним у кшигама, помоћиће се као ,упуствима у CBoja искуства. у овоме смислу Скопљанац необично цени кгьигу и културу, па вели:
Кшигатаа je четаири очи.
Кшигатаа je четаири очи, али Koj не ja знаје и со педесета да je, не знаје.Али и поред идеалне помоги културе и кшиге, и поред свега свог соп- -ственог животког искуства, до савршеног сазнаша се не долази. Изгледа Скоп- љанцу да све се може иаучити, све стећи према својој природи довожно искуства и сазнаша, али човек не. Он непрестано сазнаје и учи, у сазнашу, у  искуству неодре^ено и стално напредује но не долази до дефинитивног сазнагьа.
Учи учи глава (йж с се \\ таиква) бучи.
Све се учи, салю чоек не се научи.
Мечка ота планина се научи) чоек не се научи.Па иако се у сазнашу не може доћи ни до чега дефинитивног, иако несавршено ипак знагђе, умеше, по својој животној вредности стоји изнад свег осталог и заслужује све људске напоре којима се индивидуалности упишу достићи га. Знати, односно Умети СТ0ЈИ чак и изі-іад материјалие друштвене М0ІГИ и н ад м о к
Поарно да знајета) одошто да имаш.
Поарно да улгејеш, одоштао да имаш.Зато, ка.0 што треба упорно радити на .стицашу материјалне друштвене над- моћи, тако исто треба CBO'je ЖИВОТІ-ІО искуство, уліеше, сазнаше свима СВ0ЈИМ напорима непрестано стварати.
Уч-ен никој не се родил.

О ا во л о ги ч к о  схватањ е сазнањ а и истине налази се подједнако у пословидама не само свих ссталих српских неко и уопш те југословенских крајева. Њ е га  je и велики ју го сл о - вен, Р уђ е р Б о ш к о в и ^ ст а ви о у о сн о Е у  CBojOj науди и филосОфији joiH среЯином X V lI lG r  века.
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III.ИНДИВИДУАЛИСТИЧНА ЕТИКА НАПОРА) СТВАРАЊ А, НАДМОЋИ и РАДОСТИ.
— Ептчки херојизам —! — Ништа неможе постати, ништа не люже бити учишено без напора. Све треба да буде рађено и урађеио, стварано и створено почев од ствари Koje служе нашем физичком животу па све до наше сопствене индивидуалности.Треба ли учити и изучити оно што je око нас или о fio што je у нама, лора се помучити.

Вез мука нема наука.
Сув гес риба не јаде.У свему како духовном тако и физичком треба напора, треба рада.Ту не вреде ништа голе жеље и речи. Треба делати. Треба стварати.

Со лаф\ небнва икласр.И не треба се речиліа извињавати fl причати.о сјајној својој прошлости него треба као раденик и стваралац мислити на своју садану индивидуалну афирмацију.
Не фали се какоф си бил, ама какоф СИ.А у садашњости све се стваралачки може. Само треба почети, први напор учинити, почетак навике делања стећи, и стваралаштво, природно човеку, букнуће у шеговој индивидуалности.
Ош искра пламен бидује.
Напраи искра, голем оган к'е биде.Кад се у сазнавашу нешто тражи и у делању за нечим иде, нађе се то и дофе се до тога.
Koj шчо гаражи он СИ -го најде.
Си го шражел СИ го најде.
О т  чоечка рука нигачо не кургаулисује.Пошто пак, важи да ко што чини себи чини, свака делатност je племе- нита. Jep чинити зло знајући да ће се зло вратити ономе К0ЈИ Га чиНи, ненор- ліалност je. Свако делаше, свако ствараше, сваки рад je племенит.
Heje срамогаа ога никоја рабогаа.Рад, ствараше Ийіа за Скопљанце своју апсолутну вредност по себи. треба само делати и стварати макар и без нарочитог па чак и без икаквог личног интереса, али треба стварати.
Работай ефтаино, не седи без рабогаа.
Бадијава работай, бадијава не седи.Сваки, опет, у своме природном напону рада и ствараша дела према својој индивидуалности, својој моћи, ка надмоћи.
Муж мушка рабогаа гаражи.Па he свако, према својој индивидуалности делајући, преліа својој индивадуал- ности плодове својих делања брати и различит живот живети.
Да секоја мува мед бере, бумбарота к'егае да набере највише.
Водени гъзои ј адата риби, суви јадата ш ерки .А нема ничег готовог у животу. Све треба урадити и извојевати; све треба створити.
Нема месен обесен.Па као што je срамота бити својом индивидуалношћу слаб и ништаваі-i, сра- люта je делати на сићушиим и ништавним пословима. 
шхла работа, голема срамота.Треба ء  уздићи до велИких дела, Koja су увек морална, а великим делима остварити преко своје надмоћи؛ fl велику своју индивидуалност.Ну сам рад, салю ствараше, по себи, без икаквих користи, за Скопљаице 
р ؛ е ч .
-V id e  irvfra \\\, А.



26Гласник Скоаског Научног Друшшва202Je нешто лепо и узвишено, Д0СТ0ЈН0 салю собом гьудских напора и ، мука, те песто кажу:
Работа, красота2؛ — Треба радити непрестано T.J. стећи и имати навику делања; иначе рад Je тегобан и мучаН. А кад се неко одУчио радити и одао Шупљем и луксузНом животу онда и Један тренутак напора и рада толико Je тегобан да може бити чак и ШКОДЉИВ.
Се фатила царица за работа, и се аоариттгеле руките.Да би се могао људски идеал стварагьа и надмоЬи колико толико постиЬи, треба стећи и одржавати навику делаюа и рада.3 — У конкретноле животу, у стварним начинима животних држажа и по- ступагьа скопљанци зал1ењуЈу, то можемо са сигурношЬу тврдити, божанство Јехове божанством напора и рада.
Не таребе молитва, ама лютика.Излишна су сва сањарења и мистификовања. Једино потребно Je поклонити се раду и стварати. Победа над материјом неће нам пасти с неба. Треба напора и истраЈности. Са иронијом се говори:

Бог дава, ама у кош«ء тура.Треба радити, стварати и никакви бог неће се противставити оваквоЈ људ- 
CKOJ реалноЈ божанствености.

Koj ради, бог ие брани.Реализам садањег етичког молгента скопског живота Јесте реализам рада и ства- рања, Јесте херојски реализам у коме се рад и стварање уздижу до вредности божанства.Својим непосредним искуством утврђује се најзад примат људске делат- ности према свима па и божанским делатности'ма. треба сам човек да дела и ствара, а бог ће му затим свакојако помоћи.
Ради, аа и бог к١е т и  даје.
Koj рано станује, нему и бог аомага.Примат, дакле, увек има људско реално божанство : рад, делагье, напор, ствараюе.Уздагье пак има скопскг،  свет бескрајно у људско стваралаштво. треба само имати воље, истраЈности, па делати.
Мусака мас сака, работа гъс сака, и све he бити учињено, све створено.
О т  ноенка рука нишчо не куртулисује.
Шно мисли иоек к'е наараи. 4

4 — Свака индивидуалност Koja ce xohe у општој животноЈ борби одржати, мора се афирмирати у своЈоЈ унутрашњој снази и надмоћи. На слабог сва око- лина скочи. Слабост повлачи ниподаштавање, тлачење, искоришЬаваюе.
Слабото куче секој го дави.Индивидуална сила и индивидуална надмоЬ нужни су услов самог опстанка. Снисходљивост, понизност (humilitas)и хришћанска кротост глупост су или. не- способност живети.
Овците се кроткіе и бу дали за това сто Јат  да ги дави вукот. Насупрот хришЬанским проповедањима понизности скопска пословица егзал- тира добру снагу и стваралачку надмоћ. ОнаЈ коЈи Je понизан у ствари Je само слаб. н  чим се један пут понизио сви гьуди he гледати да га таквог држе и одрисе.
Кога к؛е т и  ставалг алката на нос, секо؛ како мечка к'е те  води. Проста понизност и проста кротост значе слабост. А слабост се искоришћава. На животним борбеним лествицама јаки' су увек ту да експлоатишу слабе. З а-
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ВИСИ од човека хоће ли дозволити да дофе до тога да се одрекне своје инди- 
видуалности и спадне меі)У слабе и експлоатисане, међу „машице“.'

Ако се сториш овда, секо؛  к'е тае сшрюке.Зато се тр؟ ба индивидуално јачати и уздизати. — HauroJ етолошко؛ тачци гле- дишта ово je сасвим jacHO у садашем етичком моменту скопљанског- народног живота, и врло Je характеристично. — Треба се оснажити и уздиЬи, а кад се човек уздигне, он далеко предвиђа, а зато и много може.
орел високо летаа, за гаова далеко гледа.Ш то се више човек попне cboJom индивидуалношћу на борбено؛ лествици жи- вота, све даље види, предвифа, може, све Je више моЬан и надмоћан.А прави xepoj, велика, гениЈална индивидуалност лако себи стиче друштвене околности у коЈима he Mohn да се афирмира и развије.
Арниота јунак лесно голема дружина има.
Голема риба дълбока ( и !  голема) вода сака.Ово .долази отуд што Je велика индивидуалност увек, у Т0ЛИІС0 у 1С0ЛИК0 Je она истински велика, свакоме симпатична, па чак и ономе коЈи од ше трпи. Скоп- љанци веле:
Да ме ритаа ага, не Mir Je лгука.
Да ме рита  ага, не ми Je Jara.Кад се, пак, велика индивидуалност окружи великим друштвом и кад зна по свим етичким правилима (горе разложеним) делати, поступати, стварати, онда она у себи носи све, што he учинити и све што Joj треба.
Вук пастарма не чува.З а индивидуалност Koja cboJom надмоЬи и умношЬу надвишуЈе све и носи собом све, Koja својом еластичношЬу, прилагодљивошћу и своЈим стваралаштвом у CBoj реалности и реализму води 'и учи, Скопљанац вели 
Марково колено!потоліак je тог епског џина наше народне поезије.5 — Ствара се и стиче надмоЬ у радости. Животна радост je извор свега. Из ње извире и ствара се сваки покрет, сваки напор, свако дело, свако, иако реалистично, ипак херојско узвишавање своје сопствене индивидуалности.
Секој гаребе аегаел да има у срце па да работай.Радост, тај извор свеколике делатности, имаЬе се кад сваки буде се огра- ничио на своје, удубио у своје и стварао своје.
Секој аетаел н а  CBoje бунзишче СИ aoje.Једино у своме сопственом налази се радост. А кад се буде стекла радост спонтано и нужно he се делати по њ о ј и због ње. Делаше, пак, по Њ0Ј и због іье, доноси живот ствараша и реалног узвишаваша пун напора али и cpehe.

Д у ш а н  Недељ ковић.

LES PRIN CIPAU X CA R A CT ER ES E T H O G R A P H IC O -E T H O L O G IQ U E S D E LA VIE P O P U LA IR E  D E  S K O P L JE  (U SK U B)Les domaines de l'éthographie et de l’éthologie, telles que nous comprenons celles-ci, étant entièrement vierges, nous avons tout d'abord defini le sens dans lequel doivent, à notre avis, s'orienter ces deux disciplines. — La célébré 
logical Society de Londres ayant pour but de ses recherches la détermination ducaractère humain („human Character", „human Nature") ne se pose, pas un pro- blême spécial ni distinct de celui de la psychologie moderne. — D'autre part la conception originale de la géographie humaine que nous trouvons chez M. Ј .  CvijiC, quoiqu'elle élargisse celle-ci à des problèmes psychologiques, tels que ceux

١- Vide supra \١, YT.



28Г л а и к  Скопског Научног Друишта204des „types psychiques" des diverses .régions, n'étudié pas en particulier le moment purement éthique de la vie populaire. —  Entin „la science des moeurs" de M.L. Lévy-Bruhl, visant, de son propre aveu la détermination des „types sociaux", est une discipline proprement sociologique. Comme telle elle laisse de côté la т о - raie vécue et les règles éthiques concrètement données dans un milieu social et tormulées avec tant de puissance dans les contes) les chansons, les poésies lyriques ou épiques, les légendes etc., et surtout les proverbes, si parfaitement caractéri- stiques de 1’éthique-propre à un pays. Ce sont néanmoins ces monuments de la vie spirituelle populaire qui doivent, croyons nous, faire l'objet spécial des deux sciences précitées. L'ethographie comprend 1’étude purement descriptive des élé- ments concrets de la morale vécue par un peuple. L’éthologie etudie les systéma- tisations de ces éléments, les-constructions des règles éthiques d'après lesquelles chez les diverses populations on règle son attitude, on agit, on vit, — et doit découvrir le mode de leur dialectique et les conditions de leur naissance. — Les faits ethographiques et ethologiques par excellence sont bien les proverbes effecti- vement employés comme règles de la pratique. Leur contenu n'est que 1’expéri- ence morale et éthique d'un milieu richement accumulée et nettement formulée. Analyser cette expérience et arriver â ces éléments moraux caractéristiques est le but de l'ethographie. Synthétiser et systématiser ces éléments en cherchant leurs preuves et leurs raisons est la tâche de l’éthologie, c'est en procédant ainsi avec les éléments de morale réellement vécue contenUs dans les aSsertions proverbiales actuellement en usage à Skoplje, que nous les avons vus, au cours de la pré- sente étude, se .ranger naturellement sous trois chefs: réalisme, individualisme et Cl'éationisme. Lés réalisations de ces trois tendances de. la morale et de 1'éthique populaires de Skoplje (qu’on ne saurait résumer ici sans reproduire tout l’article) .se révèlent très spéciales et très originales.
D ou ch a n  N edclkovitch .


