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Исторща новог века и савре-

мена историка имале су на^веВи

бро] тема. Прва, Национални по-

крети и политички развитак ууго-

источне Европе (XIX — XX века)

у ксосо ]е М. Пандевски прочитав

свсд кореферат Политике парти

те у европскоу Турскоу 1908 —

1912. Друга, Аграрне структуре

зема/ъа уугоисточне Европе: кризе

и реформе (XV — XX) века. Тре-

Ьа, Теориуа и пракса аграрних

реформи. Четврта, Еволуциуа дру-

штвених структура. Пета, Балкан

и уугоисточна Европа и меЬуна-

родном животу, имала ]е два ко-

реферата из 1угослави)е, први. Р.

Самарципа Европски путници и

земле 1угоистока, и други, М. Ек-

мепипа Бугарско-српски обноси у

првоу половини XIX века. Послед-

н>а, шеста тема гласила ]е Кул-

турни развитак уугоситочне Евро

пе (XV — XX в.).

Секщца за ^език на овом Кон-

гресу имала ]е три теме. Прва,

Узауамни обноси уезика земала

уугоисточне Европе са корефера-

том И. А]ети)а. Друга тема Ево

луцща друштвене лексике у са-

временим балканским уезицима и

трепа, Методолошки проблеми у

балканско) лингвистици.

Кнлжевност ]е била застушье-

на са четири теме: Методолошки

проблеми у проучавашу компара-

тивне кгъижевности уугоисточне

Европе у оквиру ксуе ]е корефе

рат поднео М. Бован, затим, Кн>и-

жевност инспирисана историком

у землмма уугоисточне Европе

XIX века, Реализам у юъижевно-

сти уугоисточне Европе и Прево-

Ьен>е кнмжевних дела.

Фолклор ]е имао две теме:

Процеси друштвених промена у

землмма уугоисточне Европе у

ко)0] ^е кореферат Процеси друш

твених промена у ]угославиуи да-

нас одржао Д. Антони)евип. Дру

га тема ]е Развитак градског кос

тима у землама уугоисточне Ев

ропе (XVI — XVIII века и XIX —

XX века). Ова^ широки тематски

распон обухватио ^е три корефе-

рата из наше эемл>е: К. Балабанов

Поствизантиуско сликарство Ма-

кедониуе и Србиуе од XV — XIX

века, С. Петковий, Утица]' осман-

ске уметности на сликарство ууго

источне Европе и В. Хан, Допри-

нос османске уметности примен>е-

ним уметностима уугословенских

народа у светлости уугословенске

историографиуе.

Ова'} сажет приказ реферата и

кореферата на светском конгресу

балканолога у Анкари не иецрп-

л>у]е листу уугословенских учесни-

ка оду чине }ош шесдесетак

саопштен>а прочитаних у конгрес-

ним секци)ама. Ова] широки спек-

тар проблема сасвим разложно

поставлю питание, како богье орга-

низовати радни део Конгреса, а

не окрнлти ньегову логичну цели

ну, пошто су се слабости у том

смислу по^авиле и на овом Кон

гресу. Наравно не треба сметнути

с ума, да Конгрес ни)е циклус

ко,]и очекууе сво] завршни потез,

веп организам ко}я се мора стал-

но усавршавати, разврати, осве-

жавати и ширити новим иде]ама.

Драгослав АнтониуевиН

БАЛКАНОЛОШКИ СИМПОЗШУМ

ОДНОСИ СРБШЕ И ГРЧКЕ 1830 — 1908.

Безе и односи Срби]е и Грчке

тра^у вековима, али су начни кон

такта били слаби, можда и због

неразви)ености н>ихових наука. У

наше време све научне дисципли

не су далеко разви|ени)е, а с там

и научни контакти вепн. Томе су

допринеле и меЬународнс органи-

защце (А1Е5ЕЕ и др.) и институ

та, балканолошки у првом реду,

основани с цшьем да проучава]у

културно-исторщеке везе и поли-

тичку сарадн>у народа на Балкан

ском полуострву и у уугоисточно]

Европи. „Разлога за нашу сарад-

н>у има више — нагласио ^е ака

демик Баса Чубриловий на првом

састанку научних делегацща бео-

градског и солунског балканолош-

ког института децембра 1975. у

Београду — а посебан разлог су

наши траднционално добросусед
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ски односи и заједничка историј-

ска судбина српског и грчког на

рода".

Шире и систематско проучава-

ње те заједничке судбине, веза и

односа југословенских народа, по-

себно Срба и Грка на пољу кул-

турно-историјске узајамности и

политичке сарадње кроз векове,

почело је на првом симпозијуму

научних сарадника ова два инсти

тута, одржаном у Грчкој (Кавала,

7—10. новембра 1976), са темом

Сарадња Грка и Срба у устанци-

ма 1804 — 1830. Реферата са овог

научног скупа штампани су у по-

себној публикацији Балканолош-

ког института у Солуну — на грч-

ком и српском језику — управо

онако како су и саопштенн.

Тако започети научни контак

те и сарадња београдског и солун-

ског балканолошког института

настављени су још успешније на

другом симпозијуму, одржаном у

Београду од 23. до 25. маја 1980,

са темом Односи Србије и Грчке

1830 — 1908.

Свечаном делу програма овог

научног скупа који је, у име На

учног савета Балканолошког ин

ститута у Београду, отворио др

Дралослав Антонијевић, научни

саветник, присуствовали су: ака

демик В. Чубриловић, оснивач и

први директор Балканолошког ин

ститута САНУ у Београду, акаде

мик Милутин Гарашанин, гене-

рални секретар САНУ, у чије име

је и поздравио учеснике скупа,

професор др Радован Самарџић

— директор и предводник научне

делегације Балканолошког инсти

тута у Београду, симпозијуму

пожелео успешан рад, и Ми

лан Милутиновић — републи-

чки секретар за образование и

науку у Београду, који је за

учеснике симпозијума приредио

пријем. Делегацију грчких науч-

ника предводио је професор др

Константинос Вавускос, председ-

ник Савета Балканолошког инсти

тута у Солуну, који се изузетно

топло, колегијално и пријатељски

захвалио на добродошлици, гос-

топримству и пријатним тренуци-

ма на самом почстку боравка,

наглашавајући научни карактер

овога скупа и перспективе све

плодније и садржајннје сарадње

грчких, српских и уоганте југосло-

венских научника.

Задатак овог симпозијума био

је да се са обе стране сагледају и

обраде нека научна питања заЈед-

ничка за Грчку и Југославију, по-

себно за Србију, у периоду 1830

так српских и грчких посленика у

— 1908. То су показали и научни

реферати и саопштења двадесе-

области историје, лингвистике,

књижевности, (обичајног) права,

етнологије и црквене историје.

Тим редом наводимо сва саоп-

штења која су на симпозијуму

поднесена; историја: Грчка помоп

Црногорцима и Србима у време

њихових борби против Турака

1862 — /876, (Е. Протопсалтис),

Политика српских влада о српско-

-грчким везома у годинама 1878.

— 1881. (В. Стојанчевић), Бук Сте-

фановић Караиић и Грци (Р. Са-

марџић), Харилаос Трикупис и

балканска актанта: реалности и

хипотезе поводом његове пасете

Београду јуна 1891. (К. Сволопу-

лос), Словени и Грци у политич-

кој мисли Харилаоса Трикуписа и

његових сарадника (Г. Плумидис),

Српско-грчки споразум 1867. (П.

Милосавл>евић), Мисија Милутина

Гарашанина и Васе Тоскића у

Атини уочи српско-турског рата

1876. (К. Џамбазовски), Грчко-срп-

ски односи и Македонија 1878 —

1896. (Е. Кофос), Неколико нових

појединости које се односе на

устаничке планове Цами Карата-

са о ослобоћењу балканских наро

да 1860. (К. Папулидис), Македо-

нија у вићењу европских конзула

XIX века (К. Вакалопулос), Сарад-

ња Срба и Грка 1882 — 1885. (С.

Терзић); лингвистика: Грчки је-

зик комедиографа Стерије (М.

Флашар); књижевност: Идеје

Доситеја Обрадовића и Весељен-

ска патријаршија (А. Е. Тахиаос),

Српска народна поезија у грчкој

књижевности XIX века (М. Стоја-

новић) Панајот Папакостопулос

— учени Грк у Србији (Ј. Пала-

дрианос); обичајно право: Уло-

га обичајног права у српском

и грчком позитивном законодав-

ству у XIX веку (Б. Крстић); етно

логија: „Камене стопе" — култна

места у веровању српског и гр

чког народа (Д- Антонијевић); ис-

торија цркве: Религијска, образов
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на и национална симбиоза Грка

и Срба под ]урисдикцщом Васе-

ленске патрщаршще у старо/ /у-

жно]' Србщи — друга половина

XIX века (А. Ангелопулос).

У завршно] речи професори Са-

марцип и Вавускос изразили суза-

довол>ство што ]е у раду овог сим

позиума дошло до успешне ра

змене мишл>ен>а, научних и при-

]ател>ских у исто време. 25. ма]а

одржана ]е екскурзща са посетом

манастирима Раваници и Манаси-

]н и исторщским об^ектима у То

поли.

ВоЬени су и разговори о сле-

дейем научном састанку ко;|и Ье

се одржати у Грчко] за две годи

не, а предложена тема ^е Култур-

ни односи Србще и Грчке у време

туркократще (1453—1830), с там

што би се о ово] теми вероватно

говорило на два или три следе-

па скупа. Тако би скуп у Солуну

био посвейен филолопц'и и кн>и-

жевности, а наредни у Београду

— ликовним уметностима.

Прщателлки односи Срба и Гр-

ка, граЬени неретко на истом

стратишту у за]едничко] борби за

народну слободу, показуху да по-

сггсу'е и дал>е бродне могупности

за меЬусобно разумеван>е и сарад-

н>у два суседна народа. 1една од

тих могупности ]е и научно ра-

светл>аван>е културно-истори)ских

токова у животу наших народа,

како су показала оба балканолош-

ка симпозиума — у Кавали и у

Београду.

Миодраг Сто]ановиК

МУЗИЧКИ И КОРЕОГРАФСКИ ФОЛКЛОР БАЛКАНСКИХ НАРОДА

(Поводом 13. Балканског фестивала народних песама и игара

у Охриду ]ула 1980)

Фестивали чща ]е намера да

пруже аутентичне игре и песме,

што ]е случае и са Балканским

фолклорним фестивалом у Охри

ду, суочени су поред многих теш-

коЬа и са об]ективним законима

простора (сцене) на ко.)има се из

воде програми. Кад год се народ

на игра или песма или обича] пре-

носе на сцену, ма како да се тежи

да се сачува н>ихова оригиналност

и природна чистота, долази до

стилизовала, прилагоЬаваььа, ме

кала, ^едном реч]у до неопходне

режиме. Истргнут (на ова] начин)

из сво]е природне и генетске сре

дине фолклор неминовно губи сво-

]у целину из козе се на]пре гасе

гьегове виталне функционалне

вредности. На ова] начин фолклор

неминовно губи сво]у целину из

ноуь се назпре гасе н.егове функ

ционалне вредности. На оваз на

чин фолклор се претвара све ви-

ше и више у ,}едну врсту посебне

забаве, добщ'а^упи на сцени неке

нове димензи)'е. Заправо то ]е као

бумеранг ко]и мора да погоди сва-

кога уколико се покаже довол>но

респекта према стаменом фолклор-

ном наслеБу преноссЬи га на сце

ну.

Упркос негативних утица]а сце

не, упорно се настсцй да се аутен

тичне фолклорне вредности као

одреЬене константе разних бал

канских региона покажу гледаоци-

ма ]едновремено и на истом ме

сту, што ]е врло погодно за доно

шена аналоги]а и стручних ана

лиза непосредно на лицу места.

То ]е донекле могуйе, пошто бал

кански фолклор ]ош увек пред

ставлю живо ткиво сеоског мента

литета у свом првобитном значе-

н>у, што ни)е случае са прибал-

канским земл>ама, рецимо Итали

ей и Аустрщом. За н>ихов фол

клор се може изричито репи да

представл>а чисту реконструкщцу

заборавл>ених и напуштених на

родних песама и игара. Садржа^о

и стилски ова] фолклор ]е потпу-

но одударао од балканског фол-

клорног наслеба и н,егово прису-

ство на овом фестивалу ]е само

гест лепог при)атал»ства и госто-

примства.

За песме и игре балканских на

рода можемо репи да чува]у му-

зичко наслеЬе више културних сло-

]ева. Ако бисмо пошли хроноло-

шки на]пре треба издво.]ити оне

игре и песме у ко_]има се сачува
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