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Вакашса XI

По завршетку другог српског
устанка Георпце Папазоглу оста]е
у Србщи. Аутор разматра активну
делатност Папазоглуа у аутономнсц Србщи. Истиче н>егов знача]

у креиран>у политичког живота и
улогу у економском животу Орби
те за владе кнеза Милоша ОбреновиЬа.
ЪорЬе С. Костик

ЧЕТВРТИ МЕБУНАРОДНИ БАЛКАНОЛОШКИ КОНГРЕС
Отваравье научних центара за
континуирани рад на балканологищ, оглашаван>е специ^ализованих часописа, издаван>е посебних
монографи]а, одржаван>е регионалних скупова и разговора, а на
рочито меЬународних конгреса,
какав ]е био и последн>и у Анкари
августа 1979. године, сведоче о несумнъиво пс^ачаном интересован>у
и све плодшцем раду на балканолошким студи] ама у свету.
Не можемо се отети утиску да
су сви досадашн>и балканолошки
конгреси представл>али за]едничко прегалаштво бро^них учесника
да свестрано разви)у и унапреде
балканолопцу ода се данас афирмисала као активан чинилац у
разводу научне мисли о Балкану.
Намера нам ^е да унеколико
сумирамо богат програм Анкарског конгреса. Кад ]е реч о балканолошким конгресима ова^ посао отежава огроман диапазон
спещцалности и велики хронолошки распон. Тематска разуЬеност
иде од археолопце, преко свих исторщских раздобля, до ]езика,
квьижевности, етнолопце, фолклористике и уметности.
Пре него што бисмо споменули конкретне теме, изнеЬемо ]едно наше запажавье понето са овог
Конгреса. Теорщско-методолошка
садржина предавала ко}& смо ус
пели да чу]емо полазила ]е од доб
ро разуБеног и научно оправданог компаративизма, меЬутим,
приметили смо и семантичке прис
тупе, потврЬене научно-емпири)ским критерщ'умима, што ^е зна
чило корак у ново. Семантичка
димензи]а нще потиснула оне дру
ге погледе ко]И су се теметьили на
матери] алистичким и исторщско-социолошким ставовима. 1едан
део методолошких виЬеиъа ни]е
ишао да.гье од еклектичких определ>ен>а.

Два главна реферата овог кон
греса уз читав низ знача]них кореферата, припала су ]угословенским научницима. Први реферат
из археологов Балкан у праисторщско доба измеЪу Мале Азще и
Медитерана дали су у коауторству М. Гарашанин и А. Бенац. Други реферат )е био из етнолопце
Техничко-землорадничке справе
у \угоисточно\ Европы, (до XIX ве
ка) из пера Б. Братанип.
У археолошко] секщци биле су
]ош две теме: Балкан и Мала Ази]а у првом миленщуму пре н. е. и
Балкан и Мала Азща у римско
доба. Овде се са корефератом по]авила Д. Гарашанин.
Историйке теме су хронолошки полазиле са раним средньим
веком, чи)а ]е главна тема била
Становништво и племена ]угоисточне Европе и н>ихове миграцще
у Византийском царству. У раду
ове секщц'е учествовала ]е са сво]им корефератом Панонска племе
на од VI — XII века и тьихов однос према Византийском царству,
Д. Димитри)'евиЬ.
Тема Натурална економща и
трговина производа у ]угоисточно\
Европы од XII — XV и XV —
XVIII века, имала ]е кореферат
написан у коауторству С. Кирковип и Д. Ковачевип Натурална
економща ы трговина производа
од XIII — XV века у областима
данашн>е ]угослави]е.
Средн>ем веку припале су и ове
теме: Соцщално-правне категори/е и н>ихови односи према господару земле и држави и Континуи
тет и дисконтинуитет државних
структура у периоду XVI — XVII
века. У оквиру ове последнее те
ме Р. Михалчип }е одржао коре
ферат Континуитет и дисконтину
итет у формирагьу државних
структура у Срби\и XIV века.
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Прикази, критике, иэвешта^и
Исторща новог века и савремена историка имале су на^веВи
бро] тема. Прва, Национални покрети и политички развитак уугоисточне 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. ТреЬа, Теориуа и пракса аграрних
реформи. Четврта, Еволуциуа друштвених структура. Пета, Балкан
и уугоисточна Европа и меЬународном животу, имала ]е два кореферата из 1угослави)е, први. Р.
Самарципа Европски путници и
земле 1угоистока, и други, М. Екмепипа Бугарско-српски обноси у
првоу половини XIX века. Последн>а, шеста тема гласила ]е Културни развитак уугоситочне Евро
пе (XV — XX в.).
Секщца за ^език на овом Конгресу имала ]е три теме. Прва,
Узауамни обноси уезика земала
уугоисточне Европе са корефератом И. А]ети)а. Друга тема Ево
луцща друштвене лексике у савременим балканским уезицима и
трепа, Методолошки проблеми у
балканско) лингвистици.
Кнлжевност ]е била застушьена са четири теме: Методолошки
проблеми у проучавашу компаративне кгъижевности уугоисточне
Европе у оквиру ксуе ]е корефе
рат поднео М. Бован, затим, Кн>ижевност инспирисана историком
у землмма уугоисточне Европе
XIX века, Реализам у юъижевно-
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сти уугоисточне Европе и ПревоЬен>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 данас 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 кореферата из наше эемл>е: К. Балабанов
Поствизантиуско сликарство Македониуе и Србиуе од XV — XIX
века, С. Петковий, Утица]' османске уметности на сликарство ууго
источне Европе и В. Хан, Допринос османске уметности примен>еним уметностима уугословенских
народа у светлости уугословенске
историографиуе.
Ова'} сажет приказ реферата и
кореферата на светском конгресу
балканолога у Анкари не иецрпл>у]е листу уугословенских учесника оду чине }ош шесдесетак
саопштен>а прочитаних у конгресним секци)ама. Ова] широки спектар проблема сасвим разложно
поставлю питание, како богье организовати 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 стално усавршавати, разврати, освежавати и ширити новим иде]ама.
Драгослав АнтониуевиН

БАЛКАНОЛОШКИ СИМПОЗШУМ
ОДНОСИ СРБШЕ И ГРЧКЕ 1830 — 1908.
Безе и односи Срби]е и Грчке
културно-исторщеке везе и политра^у вековима, али су начни кон
тичку сарадн>у народа на Балкан
такта били слаби, можда и због
ском полуострву и у уугоисточно]
неразви)ености н>ихових наука. У
Европи. „Разлога за нашу сараднаше време све научне дисципли
н>у има више — нагласио ^е ака
не су далеко разви|ени)е, а с там
демик Баса Чубриловий на првом
и научни контакти вепн. Томе су
састанку научних делегацща беодопринеле и меЬународнс органиградског и солунског балканолошзащце (А1Е5ЕЕ и др.) и институ
ког института децембра 1975. у
Београду — а посебан разлог су
та, балканолошки у првом реду,
основани с цшьем да проучава]у
наши траднционално добросусед
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