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Вакашса XXI

ред значащих, пригодних изда1ьа других аутора, Мир^ана Шакота ]е много допринела с^а^у
скоро одржане свечане прославе
поводом осам векова посто]ан>а
овог славног Неман>ийког манастира. ЬЬене хумане, топле речи
посвете „л.удском разуму" за
ко]и верузе да непе допустити
да природна целина Манастира,
предодреЬена на вечно тра]ан>е,
буде нарушена због свакодневних и пролазних потреба.
Не могу а да не наведем у
истом духу написан текст за-

вршног оделжа у глави Истор^а
студеничке ризнице, у ко] ем М.
Ш. казусе следейе: ,Дош мед
ном изражавам искрену наду да
йе се због неутол»иве жеЬи за
|\уховннм вредностима открити
мудрили и целисходгоци начин
за решение питан>а насушне по
требе за здравом водом а Студеница наставити да тра^е у сво}о') ничим не нарушено] лепоти."
Верена Хан

НАУЧНИ СКУП „МИГРАЦШЕ НА БАЛКАНУ ОД ПРАИСТОРШЕ
ДО ДАНАС"
Априла 1988. године на Кали
форнийском универзитету у Сай
та Барбари одржан ]е меБународни научни скуп о миграционим кретан>има на Балкану кроз
векове.
Скуп ]е организовало Одел>ен>е за исторщу овог универзитета на основу споразума о науч
но] сарадн>и са Балканолошким
институтом САНУ.
Учествовало ]е по осам научника са ]угословенске, односно
америчке
стране.
Делегащцу
Балканолошког института предводио ]е 1ьен тадашн>и директор
академик
Радован
Самарцнй.
Чланови су били: Никола Тасий,
Драгол>уб Драпуловий, Драгослав Антони)евий, Веселии Буретий, Бурица КрстиЬ и Милан
Ст. Протай. Као гост учествовао
)е и професор Драгол>уб Живо]ИновиЙ. Од америчких историчара на првом месту треба по
менути професора Димитри^а
БорЬевийа главног организатора
и домайина скупа. Остали учесници су били: Марк Стефановий,
Роберт Фре]кс (КоЬегт. Ргакез),
Хенрик Бирнбаум, Бариса Крекий, Линда Л. Нелсон, Франк I.
Фрост и Елзи Ивансий Данин
(Е1$1е 1уапс1сЬ ГХтш).
Саопштенл са скупа обухватила су огромно временско раз-

доблте од праисториде до данашн>их дана. Учесници чща се на
учна интересовала крейу од археолопце и етнолопце, преко
античке исторще и исторще
средн>ег и новог века, до савремених политичких кретан>а, успе
ли су да, сво.)им радовима, пруже вертикалну слику миграционих промена, н>ихових узрока и
последица, ко]е су обележиле читаву историку Балкана.
Научни скуп у Санта Барба
ри одржан ]е на енглеском ]езику. Многи студента универзитета, као и публика заинтересо
вана за ову тему, редовно су
присуствовали раду скупа. Последн>ег дана сала у ко]о] ]е
симпозиум одржан била ^е ма
ла да прими све оне ко]И су
желели да чу^у разговор ко.)им
]е скуп закл>учен.
Ова] скуп има вишеструки
знача] за Балканолошки инсти
тут САНУ. Прво, дошао уе као
последица споразума о сарадн>и
са ]едним угледним америчким
универзитетом, што ]е само по
себи успешан потез, врло редак
у ]угословенским условима. Дру
га, пружио зе прилику да о ]едно] изузетно знача]шх) теми истори]е Балкана говори читав
низ стручн>ака и да се на на]бол>и начин представи амернчко]
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Критике, прикази, извентци
научно] завности. И трейе, скуп
у Санта Барбари омогуйио ]е
ближе упознаваае и размену
мишл>ен>а са познатим америчким историчарима. Овде треба
истайи да ]е као гост на скупу
присуствовао ]едан од на^утица.)ни)их америчких стручаака за
савремену истори]у источне Ев
ропе, Андже] Корбонски, професор Калифорни)ског универзитета у Лос Анйелесу.
Као резултат ове плодоносне
сарадн>е, у Београду су, у посеб-
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но] клизм об]авл>ени научни радови са скупа у издаи>у Балканолошког института и Просвете.
У укупжц мейународно] делатности Балканолошког инсти
тута САНУ, сараднл са Кали
форнийским
универзитетом
у
Санта Барбари представлю ^ош
]едан успешан корак. Оста]е,
стога, реална нада и очекиван>е
да Йе се ова сарадн>а са истим
успехом наставити и у будуйности.
Милан Ст. Протик

1ЕРЕТИЧКИ ПОКРЕТИ И ДЕРВИШКИ РЕДОВИ НА БАЛКАНУ
МеЬународни научни скуп, Београд, 17—19. април 1989.
На ]угоистоку Европе ]еретички покрети су били у про
шлое™, а и данас су, присутни
готово у свим облицима у ко]има су се ]авл>али у тако вели
ким религииама попут хришйанства и ислама; многи од н>их су,
штавише, поникли управо на
Балкану, ту се развщали и би
вали сурово гушени. Балканолошки институт САНУ организовао }е велики меЬународни скуп
са желюм да се научно расветли
ова недовольно позната по^ава
духовног живота на Балкану.
При том ]е, као ^едну од основних иде]а скупа, организатор
истакао покушав трагаььа за кон
тинуитетом у мистичко] мисли:
од среднювековних хришйанских
]ереси, преко осниван>а и делован>а дервишкнх редова, све до
савремених стру]ан>а у исламу.
Широки хронолошки оквир и
интердисциплинарни
приступ
отворили су могуйност да се
чу]у различита мишл>ен>а а по]едини проблеми обраде свестрашце. Пошто су исламски мистички покрети били ман>е проучавани, а тра]у и данас, пру
жено ^е сразмерно више просто
ра расветл>аван»у н>ихове улоге
на тлу Балкана.
Скуп }е отворио председник
Организационог одбора, академик

Радован Самарций. Први део ]е
био посвейен хришйанском ми
стицизму: Владета 1еротиЙ, Психолошки приступ дуалистичким
покретима, Драгол>уб Драпз)ловий, Есхатологща средгьовековних дуалиста, Мир]ана Татий-Бурий, Мистични логос и н>егова слика, Слободан Блапэ)евий,
Гностицизам, Петер Рокаи, Флагеланти на тлу ]угослави\е и
суседних земала у среднем ве
ку, Драгослав Антонщевий, Ми
стика у обреду анастенарща,
Вера Стсцчевска-Антий, Мистични
елементи у неким општехришпанским и локалним хагиографщама, Лэубинко Раденковий,
Апокрифне молитве и заклинмн>а у црквенословенско] кн>ижевности, Бо]ан .Говановий, Мистичко искуство и иде\а меси)анства. Потом су следила два
реферата о ^еврезским ]еретичким покретима: Еуген Вербер,
Поглед на \евре)ске хетеродоксне покрете, Александар Матковски, 1евре}ски ^еретички покре
ти у Македонией у османском
периоду. Исламски мистицизам
обрадили су: Дарко Танасковий,
Стагье проучаванм дервишких
редова у }угослави\и, ТЫегту
Хагсопе, Ье$ сгтеНёгез йе гекке
соте зоигсе роиг 1а соппагввапсе
йе$ огйгез йез йепгсНез, Ыа1па
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