


ДВАДЕСЕТ ГОДИНА БАЛКАНОЛОШКОГ ИНСТИТУТА

СРПСКЕ АКАДЕМИ1Е НАУКА И УМЕТНОСТИ

Балканолошки институт САНУ основан /е одлуком Пред-

седништва Српске академще наука и уметности 1969. године,

као научна ^единица Академще. Настао ]е захвалу]упи упорном

залаган>у академика Васе ЧубриловиНа, ко]и /е стаю на н>егово

чело и мудро га водио првих десет година: израдио /е програм

и дао основне смернице ььеговог развода, по копима Не се Ин

ститут развщати као научна установа са задатком да се по

свети балканолошким студщама — историки, матерщално] и

духовно] култури балканских народа почев од на]стари)их вре

мена, предримског, римског, византщског периода, средн>ег

века, новике историке све до савремених збивашг у разводу

односа меЬу балканским народима или пак н>иховог одно-

са према народима осталог дела Европе и Азще. Овако

широко поставл>ен програм, кто/и /е интегрисао рад сарадника

многоброщих научних дисциплина (од археологи)'е, исторще,

етнологще, преко линвистике, кььижевности, исторще уметно

сти, обича\ног права до економще) захтевао /е доста сложену

организацщу Института са више секцща и развщену мрежу

сарадника из земле и иностранства. То ]е био ]едан од основ-

них разлога да се успоставе добре везе са сродним установама

и организацщама у земли и вон н>е, посебно у балканским

землама.

Рад што га /е започео Баса ЧубриловиН наставио /в током

следеНих десет година академик Радован Самарцик, као дирек

тор Института — уклучу}уки га у токове европске науке, по

себно разви]а\упи меЬународну сарадн>у са Аустри\ом, Фран-

цуском Грчком и Италщом.

*

Чин>еница да \е Балканолошки институт САНУ почео са ра

дом тек 1969, у време када су такви центри посто)али у многим

землама Европе (Грчка, Бугарска, Аустрща, обе Немачке, СССР,

па и Зугославща — Сара]ево итд.), не значи да /е он био без
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сво]их корена. На балканским студщама родило се, на пример,

у Босни нечетком овог века, а у Београду /в, на жалост кратко,

радио „Балкански институт" основан 1934. године. Он \е захва-

л>у]уки ентузщазму н>егових оснивача (Р. Парежанин, С. Спа-

накевик), покренуо прей научни балканолошки часопис „Ре

вща за балканске студи]е" на чщем челу су се налазила таква

имена као што су били Милан Будимир и Петар Скок. У ово

наше време подела, неспоразума и, често, негацща многих

научних и културних тековина са нашег простора, нека нам

буде дозволено да из н>иховог програмског чланка (Кн>ига о

Балкону) цитирамо: „Судбина ]'е Балкона да веже, да спа]а три

стара континента, чщу су исторщску улогу два нова конти

нента само привремено ослабила, и да посреду\у меЬу н>ихо-

вим становницима, сман>у)уки разлике и по]ачава]упи слично-

сти." Нажалост, ова] Институт /в живео само до 1941, када

/е одлуком немачког во]ног заповедника за Србщу престао да

посто'щ. Исторщско] науци, упркос неким негативним коно-

тацщама у вези са овим Институтом, оста]е да потпунще утврди

Нзвгов знача] за разво] балканолошке науке у нас. Добар део

страних научних родника, без идеолошке оптерепености, дао

]е ласкаве оцене седмогодишгьег рада Балканског института.

Сматрамо да ]е потребно скинути политичку хипотеку са овог

Института, неправедно ставлену на н>егов рад и н>егове сарад-

нике.

*

V току двадесет година посто]ан>а, рад Института одвщао

се кроз научне про]екте, преко организацще националних и

меЬународних скупова и конгреса, издавачке делатности и ме-

Ьународне сараднзв са сродним установама у Европи и Амери-

ци. Основни научни про)екти дугорочног карактера тичу се

проучаван>а палеобалканских народа у предримско време, за-

тим истори)е балканских народа од средн>ег века па до на\-

новщег доба, истраживан>а балканског наслеЬа народне кул-

туре, ]езичке и кн>ижевне повезаности балканских народа кроз

векове, сличности и разлика у ликовном изразу балканских на

рода, обича]'ног права, итд. У области палеобалканистике (архе-

олопце) интересован>е /в окренуто ка супстрату на ко)ем су

се таложиле културе и развщале каснще балканске цивилиза-

ище — и римска и византщска и словенска и албанска. У

овом •контексту посебно знача]ни резултати постигнути су

проучаван>ем матерщалне и духовне културе Дарданаца и н>и-

хове конфронтацще са илирском културом. Историйки период

започин>е проучаван>ем богумилства и ]еретичких покрета на

Балкону, наставла се проблематиком дервишких редова, ото-

манске владавине, па преко ослободилачких покрета на Бал

кону у XIX веку до II светског рата и теме Треки Ра]х и

земл>е ]угоисточне Европе. У оквиру етнолошких истраживан>а
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основна тема /е „Номадска и полуномадска сточарска кретан>а

у ]угоисточно] Европи" укл>учу]уки овде многе аспекте ко]'е

она пружа, као што су питан>а миграцща, одредбе позитивно!

законодавства и обича\ног права, обреда и обича]а код бал

канских сточара, итд. 1езичка и кн>ижевна повезаност балкан

ских народа обраЬу\е се у на]ве\го] мери на релацщи српско-

•грчких односа (Ха]'дуци и клефти у народном песништву, Ути

ца]' Езопових басни на Досите]а, Грчко-српска сарадн>а 1830—

—1908. итд.). Проучаван>у за^едничког и посебно у ликовном

изразу балканских народа дат /е у програму Института знача

щая простор, о чему сведоче два зборника радова на тему Град

ска култура на Балкану од XV до XIX века, затим зборници

Српска графика XVIII века и н>ен однос према збивагьима у

средн>о] Европи, Уметност солунска и балканских земал>а у

XIV веку и монографией Иконографска истраживан>а српског

сликарства XIII и XIV века.

*

Резултат развщене издавачке делатности Института \е 20

бро]ева „Балканике" (Вакашса), годишн>ака ко]и претежно из

лази на водеким европским ]езицима, и 40 кн>ига у серщи по-

себних издана, ко]е чине монографске студще из просеката и

зборници радова са научних скупова. Поред тога припремлено

/е за штампу или се налази у штампи ]ош 9 къьига. Требало би

доста простора да се на овом месту наведу само наслоен тих

49 кнмга. Уместо тога, поменуНемо само оне ко]е су изашле

у 1989, за Институт \убиларно) години. То су зборници: Ста

рина Новак и н>егово доба, Градска култура на Балкану, Ма

настир Шишатовац, Мигращце у балканское историки, Античке

студще код Срба и монографща Павле Шафарик о новщо]

српско] юьижевности.

Карактер Институтй /е тйкйв дй он мори да негу]е и раз-

ви]й меЬународну сарадн>у. Без н>е, тешко дй би се могла

обавити компарйтивнй истраживан>а исторще и културе бал-

кйнских нйродй. Због тогй ]е успоставлена билатерална сарадн>а

ей бйлканолошким институтима у Солуну, Софией, Бечу, Моск-

ви, Минхену и сродним научним установамй у Бари]у, Паризу,

Санта Барбйри (САД) и другим. Основа за сарадн>у су про]екти,

за]едничке теме или научни скупови. У тежн>и дй се резултати

истраживана наших паучника прикажу вон зем/ъе, нарйвно

кйдй се за то обезбеде повол>ни финансщски услови код стра-

них партнера, последних година, организу]емо научне скупове

у научним центримй вйн нише земле. Такав \едан скуп, ей

темом о миграцщама у балканско] историщ, одржан /е /985.

године у Калифорнщи (Сйнт Барбйра), а финансирйлй га ]е
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америчка страна. Следепе, 1989. године, поводом 600-годшин>ице

прославе Косовске битке, одржан \е научна скуп у Химелстиру

код Хановера, у за]едници са Српском православном епархщом

за западну Европу и Матицом иселеника Србще. За ову годину,

Институт има ]едну привлачну понуду од „Друштва за негова-

н>е традицще ослободилачких ратова 1912—1918" у Шващар-

ско]. Реч /е о за)едничко] организации \едног векег научног

скупа са занимливом темом „О учешку Срба у Европско) циви

лизацией". Дакле, облици рада и могуНности да се изаЬе из

уобича]ених клишеа посто/'е, и Балканолошки институт их све

више користи.

Београд, 24, ]ануар 1990*

Директор Балканолошког института

Никола ТасиН, дописни члан САНУ

* Реферат са свечане прославе двадесетогодиипьице Балканолошког

института.

Библиографи^а издала Института налази се на кра^у ове клиге.
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