
HOBi и Револуцијата", но оа 
оправдани причини тие не можеа 
да учествуваат во работата на 
собирот.

Во 12 часот на 17 март 1978 
година, д-р Бранко Трпеновски 
со еден мал пригоден говор го 
затвори научниот собир.

Овој собир претставува пре- 
дизвик за наука и акција, под
лога за научно-истражувачка ра
бота, истакна д-р Трпеновски.

Во име на Организациониот 
одбор тој изрази благодарност 
на учесниците на собирот, на 

учесниците на манифестациите к 
на сите други, кои придонесоа 
за успешната и плодна работа 
на собирот.

По завршните зборови, члено- 
вите на литературниот клуб „Му- 
гри" приредија рецитал од рево- 
луционерната поезија за Тито. 
Истиот беше подготвен од м-р 
Атанас Вангелов.

На крајот можеме слободно 
да заклучиме дека собирот за- 
врши со успех. Организацијата

на собирот предзвидела cè што 
е можно и нужно за успешна ра
бота. Учесниците на собирот беа 
мошне задоволни од програмата 
којашто беще разноврсна по сво- 
јата содржина, интересна и ко- 
рисна. Заслужува внимание и 

фактот дека рефератите беа на 
высоко научно ниво, содржајнии 
коректни.

Исцрпните реферата, поднесе- 
ни на овој научен собир, сестра- 
но и од сите аспекта ja осветли- 
ja личноста и делото на овој 
наш генијалеи ум.

Овој научен собир, посветеп 
на гигантот на нашата совреме- 
на историја, нека биде уште еден 
поттик за проучување на него- 
вото творештво, уште една при
лика да се потсетиме на негови- 
те ставови, мисли и пораки, кои 
со своето значење ги надминува- 
ат граничите на нашата земја и 
стануваат своина на сите оние 
на кои мирот и слободата им се 
егзистенционална потреба.

Нада JYPYKOBA

С И М П О З И У М

БОГОМИАСТБОТО НА БААКАНОТ ВО СВЕТАИНАТА
НА ШЈИОВИТЕ ИСТРАЖУВАЊА

Во рамките на проектот на 
YHECICO за унапредување на про- 
учувањето на словенските кул- 
тури, Македонската академија на 
науките и уметностите, Српска- 
та академија на науките и умет
ностите, Академијата на науките 
и уметностите на Босна и Хер- 
цеговина и Црногорската акаде- 
мија на науките и уметностите, 
на 30, 31 мај и 1 јуни 1978 го

дина во Скопје, организираа сим
позиум на тема: „Богомилството 
на Балканот во светлината на 
најновите истражувања“.

Ова верско учен»е кое што 
преминало во масовно социјадио 
движење на селанството cè уште 
го држи во напрегнатост внима- 
нието на историчарите не само 
на Балканот, туку и во целиот 
свет,
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Иако досега многу е пишу- 
вано во историографијата за по- 
теклото на богомилетвото и не- 
говиот карактер, за неговата те- 
риторијална распространетост и 
организација, за неговиот одраз 
во фолклорот и во другите об
ласти од духовниот живот на на- 
шите народи, сепак голем дел од 
богомилската проблематика оста- 
нува и до ден денеска нереше. 
на. Тоа се должи пред се на не- 
доволната архивска документаци- 
ја зачувана од самите богомили, 
ко ja во прогоните од страна на 
тогашните државни и црковни 

власти е уништувана безмилосно, 
па научните работници се при- 
нудени да се служат со граѓата 
на нивните непријатели ко ja се- 
како ги претставува богомилите 
во најлоша светлина.

Организаторите на овој сим
позиум сметаа дека еден собир 
од специјалисти по оваа пробле
матика би придонел многу да се 
изврши, ако не една потполна 
рекапитулација на cè што е во 
наj ново време постигнато, барем 
да се продлабочат и дооточнат 
некой аспекти од досега објаве- 
ната литература за богомилството.

Точното време и место на не- 
говото настанување, составните 
елементи и влијанија на пора- 
нешните верски учења во него, 
причините за неговата појава и 
развој, класниот карактер на не- 
говите носители и на неговите 
опоненти, неговиот одраз и оста- 
тоци во народното творештво, 
даде можност за учество на овој 
научен собир на повеќе струч- 
њаци од оваа облает.

Овој еминентен меѓународен 
собир во името на четирите Ју- 
гословенски академии го отвори

акад. Лэубен Лапе, претседател 
на Меѓуакадемскиот организаци- 
онен одбор. Потоа присутните на 
симпозиумот ги поздрави и им 
пожели плодна и успешна рабо
та претседателот на Југословен- 
ската комисија за соработка со 
YHECKO, Душко Поповски. Во 
отсуство на ректорот, присутни
те на собирот од името на уни- 
верзитетот ги поздрави проф. д-р 
Александар Андреевски.

Ова е прв научен собир што 
се одржува на оваа проблемати
ка во светот и навистина е по- 
годна околност што се одржува 
во Македонија, ко ja била жа- 
ршнте на богомилството. Ова вер- 
ско учење подоцна се карактери- 
зира со мошне нагласена соци- 
јална компонента. Тоа се про
стирало на Балканско-анадолскп- 
от простор, проширувајќи се во 
Западна Европа, но во сите об
ласти на Балканот, тоа се јаву- 
ва периодично, додека на маке- 
донскиот простор континуирано 
трае до втората половина на пет- 
наесетиот век. Условите за не
говата појава треба да се бара- 
ат, како што се истакна на со
бирот, во постоењето на старите 
дуалистички ереси и во економ- 
ските предуслови. Тоа претставу
ва отпор на обесправените села- 
ни кон феудалното малцинство.

Во настојувањето да се открие 
вистинската суштина и карактер 
на богомилството, а во недоста
ток на јасно зацртаните норми 
на неговото учење од самите бо
гомили, научните работници чес- 
топати застапувале сосема спро- 
тивни гледишта и во остри ди
ску сии настој увале да ги зашти- 
тат своите погледи и ставовп. 
Како резултат на досегашнше
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истражувања ce појавиле и не
кой општи дела и посебни ста- 
тии кои во голема мера ги збога- 
тиле нашите сознанија за бого- 
милството и неговото ученье. Но 
сепак останале бројни поединос- 
ти кои се од огромно значенье за 
целосното решаванье на бого- 
милскиот проблем на чие што 
објаснување треба уште многу да 
се истражува со творечки при- 
од. За важноста на богомилската 
проблематика говори и фактот 
што сите горе наведени Тугосло
венски академии со задоволство 
ja прифатија иницијативата на 
Македонската академија на на- 
уките и уметностите со заедии 
напори и усилби да биде орга- 
низиран еден научен собир по- 
светен целосно на темата на бо- 
гомилите, под високото покрови- 
телство на YHECKO.

Во текот на трите работай де- 
на беа прочитани вкупно 20 ре
ферата. Покрај учесниците од 

CP Македонија и СФРЈ, на соби- 
рот свои резултати од истражу- 
ваньата презентираа и научни ра- 
ботници од следниве странски 
земји: СССР, Бугарија, САД,
Франција и Турција.

Врз основа на прочитаните ре
ферата и дискусијата што се од- 
виваше по прочитувањето на ре- 
фератите може да се констатира 
дека симпозиумот овозможи да 
се согледаат разновидците аспек.. 
ти кон расветлуваньето на бого
милството во другите земји ка- 
де што тоа се појавило. Се раз- 
бира, повесе прашаньа од оваа 
интересна проблематика и пона- 
таму остануваат дискутабилни и 
недоволно разјаснети, но сигур- 
но е дека овој значаен научен 
собир ги определи насоките за

истражувањата врз cè уште не
доволно расветлените прашаньа. 
Покрај тоа, значеньето на изнесе- 
ните резултати и соопштенија на 
учесниците чии што трудови ќе 
бидат објавени во посебен збор- 
ник, секако поцелосно ќе ги ре- 
гистрира постигнувањата на на- 
учниците кои се занимаваат со 
оваа проблематика.

Во работата на симпозиумот 
со свои реферата зедоа учество 
следниве референта:

Во уводниот реферат, д.р Дра- 
гојловиќ од Белград зборуваше 
за две основни прашања: генеза- 
та на богомилството и начинот 
како тоа се развило и одвоило 
од другите присутни ереси и 

континуитетот на богомилското 
движење кој единствено е цело- 
сен во Македонија, додека во 
другите места каде што се noja- 
вило тоа имало неконтинуираи 
развиток. Ова авторот го дока- 
жува врз основа на собраната 
изворна граѓа.

Проф. Генадиј Литаврин од 
СССР, во својот реферат се за- 
држа на две битни страни на 
богомилството: односот на рели- 
гиозната доктрина на учењето на 
богомилите, и социјалната стра
на на нивната активност и соци- 
јалниот состав на основната ма- 
са на приврзениците на бого
милството.

Во својот реферат под наслов 
„Класниот и социјалниот карак- 
тер на богомилите“ м_р Драгап 
Ташковски го прикажува бого
милското движенье како револу- 
ционерно и класно-социјално дви- 
жење.

Врз основа на изворна доку- 
ментација проф. д-р Стјепан Ан- 
тољак во своето излагање на те
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ма „Македсшскйте еретицй во за- 
падните извори од XI и ХП век“ 
подвлече дека icoh крајот на XI 
век богомилството било рашире- 
но, развиено и организирано во 
одделни делови на Македонија, 
а како центар на оваа еретичка 
активност, тој го наведува де- 
неншото село Асамати крај Пре. 
спанското Езеро.

Задржувајќи се врз писмата 
на Теофилакт Охридски, проф. 
д-р Бранко Панов во својот ре
ферат „Кон некой прашања за 
богомилството во Македонија во 
време на Комнените“ изнесе на 
виделина повеќе веродостојни по- 
датоци за богомилството во Ма- 
кедонија и во другите соседни 
земји, за времето на Алексеј I 
Комнен.

Д-р Евгениј П. Наумов гово- 
реше на тема „Српските средно- 
вековни извори за богомилство
то (Кон оценките и граѓата во 
историографиј ата)“ .Mery друго- 
то тој истакна дека, е потребна 
понатамошна текстолошка обра
ботка на српските извори, посеб- 
но нивниот состав, терминологии 
ja и датирање.

Дописниот член на Бугарската 
академија на науките, Димитар 
Ангелов од Софија зборуваше за 
„Односите на богомилството на 
Бу гари ja“ при што се задржа 
врз прашањето на суштината на 
богомилството, неговото поврзува- 
ње со христијанската религи ja, 
посебно со погледите на христи- 
јанството, кои ги одразуваат ми
елите и разбирањата на угнете- 
ните луѓе. Toj во своето излага- 
ње ги акцентира елементите на 
рационализмот, кој веќе ги над- 
минува рјамките на црковниот 

поглед кон светот.

Претставниќот од Турдија, д-р 
Емел Есин во својот реферат 
„Меѓусебните врски на богомил
ството со Цеытрално-азиското ма- 
нихејство“ побуди живо интере- 
сирање бидејќи нејзиното изла_ 
гање беше пропратено со илус- 
трации за заедничките црти и 
врски помеѓу богомилството и ма- 
нихејството.

Д-р Вера Антиќ од Скоп je, во 
своето документирано излагање 
„Дуалистички траги во македок- 
скиот фолклор“ истакна дека ду- 
алистичките траги во македок 
ското народно творештво може 
да се сметаат како третостепени 
извори за богомилството.

Д-р Патрик А’как од Франци- 
ја говореше на тема „Придонесот 
од изучувањето на „стечците“ од 
Босна и Херцеговина: дали сте
лите од Лаврагус се катари“, за- 
држувајќи се врз неговите нај- 
нови истражувања на стечците 
во Босна и Херцеговина. Слична 
проблематика Третираа и рефе- 
ратите на акад. Алојз Бенац 
„Историски поглед кон изучува- 
њето на стечците“, доп. член Си
ма Ќирковиќ „Глосите на Еванге- 
лието од Сречковиќ и учењето на 
Босанската црква“, доп. член Во
ислав Туриќ „Босанската средно- 
вековна минијатура“, Нада Ми- 
летиќ „Стечците — археолошки 
и ликовен аспект“ и на Салих 
Алиќ „Босанските „крстјанп“ — 
прашањето на нйвното потекло 
и односи спрема нео-манихеј- 
ството“.

Проф. д-р Борислав Прймов 
од Бугарија зборуваше на тема 
„Ширењето и влијанието на бо
гомилството во Европа“, при тоа 
нагласувајќи за неговата распро- 
странетост, карактер и сл.
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Учесникот од САД, д_р Џон 
Фајн во својот реферат под на- 
слов „Резултатите од мойте Haj- 
нови истражувања за Босанска- 
та црква“ ги соопшти најновите 
истражувања за Босанската црква.

Вонредниот професор Вера Ге- 
рездорфер од Задар, во евојот 
реферат „Катари-богомили-труба- 

дури“ говорение за односите: ка- 
тари-богомили-трубадури.

Д-р Александар Стојановски од 
Скопје, во својот реферат под 
иаслов „За една можна трага 
од богомилството во турските ПО- 
писни книги од XV век“ презен- 
тира некой изворни траш од бо
гомилството во турските попис- 
ни книги од XV век.

Дејан Богдановиќ кој живее 
и работи во Париз, Франција, го
вореше на тема: „Богомилството 
како аспект на јушеловенските 
цивилизации во рамките на обра- 
зованието на универзитетот во 
Париз (ИНКЛО). Богомилството 
како предмет на научна вулгари- 
зација во Франција“.

Број от на поднесените рефера- 
ти говори за се поголемиот ин
терес на научните работници од 
земјата и од странство за бого- 
милската проблематика.

Насловите на рефератите и 
излагањата на учесниците беа 
разновидни и побудија живо ин- 
тересирање. Рефератите презен- 
тирани на симпозиумот од пове» 
ќе аспекти ja осветлуваат не са
мо историјата на богомилството, 
од неговата појава овде на овој 
терен, во X век, пред ширењето 
на Балканот, па и на запад, до 
неговата најизразита манифеста- 
ција во верскиот, политичкиот, и 
воопшто во духовниот живот на 
Јужните словени.

Покрај поднесените реферати 
се разви мошне плодна и кон
структивна дискусија, во ко ja беа 
изнесени резултати од научните 
истражувања на поодделни пра- 
шања што досега не беа доволно 
разјаснети. Некой од проблемите 
беа решени, некой добро освет- 
.̂ени, а некой се иницирани за 

решавање во иднина.
Во диску сијата зедоа учес- 

тво повеќе дискутанти. И во из- 
лагањата и во дискусијата беа 
искажани најразлични мислења, 
некой од нив и контраверзни, но 
сепак не го измени ja нивниот ка- 
рактер при што целосно беше 
почитувана личноста на рефе- 
рентите.

По завршувањето на теорет- 
скиот дел на симпозиумот, за 
учесниците беше изведена дво_ 
дневна екск.урзија низ Македо- 
иија при што беа посетени кул- 
турно-историските споменици на 
древниот Охрид, античкиот град 
Хераклеја, Прилеп и Стоби.

На заврпшиот ручек што се 
од ржа во ресторанот на хотелот 
„Епинал“ во Битола, претседате- 
лот на Меѓуакадемскиот органи- 
зационен одбор, акад. А>убен Ла
пе го искажа своето задоволство 
од резултатите на собирот, забла- 
годарувајќи им се на учесниците, 
поздравувајќи ги уште еднаш и 
пожелувајќи им среќен пат. При 
тоа беа разменети здравици, при 
што беше истакнато големото 
задоволство, пред се на научните 
работници од странство, за мо
шне успешната организација на 
собирот, со искрени ветувања де
ка од Скопје и Македонија си 
заминуваат со најубави импре- 
сии и спомени. Деновите помина- 
ти во Скоп je на симпозиумот ка-
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ко и на екскурзијата и разгле- 
дувањето на значајните историс- 
ки места и културни споменици 
поминаа во атмосфера на видна 
колегијалност, разбирање, топли- 
на и срдечност.

Истовремено работата на сим- 
позиумот покажа колку почиту- 
вањето на националниот иденти- 
тет на културите позитивно вли- 
јае во отстранувањето на тешко- 
тиите во продлабочувањето на 
соработката, колку благотворно 
се одразува за постојано збогату- 
вање на фондот на научните 
осветлувања и согледувања.

Во своите настојувања да при- 
донесе кон што покомплетно пре- 
зентирање на богомилството, а по 
повод одржувањето на симпози
умов Македонската академијана 
науките и уметностите во поче- 
токот на мај 1978 година го об- 
јави заедничкиот труд на д-р 
Драгољуб Драгојловиќ и д-р Ве
ра Антиќ под наслов „Богомил- 
ството во средновековната извор- 
на граѓа“. Оваа студија е прва 
од ваков вид во нашата и во 
светската наука, базирана врз це- 
ловитоста на зачуваните извори.

Средствата за јавно информи- 
рагье за цело време го следеа 
симпозиумот, што претставува уш- 
те еден доказ дека интересот за 
богомилството како недоволно 
проучено движење сред научна- 
та јавност беше мошне голем.

Овој факт говори за cè пого.. 
лемиот интерес што постои за 
истражувањето на општествено- 
историските и културните усло- 
ви и околности што го условија 
богомилското движење и богат- 
ството на облиците низ кое уче- 
њето и залагањето на богоми- 
лите се изразувало во различните 
земји на Балканот и надвор! од 
овој регион.

Успешната работа на симпо
зиумов одзивот на големиот број 
научни работници од повеќе 
земји — специјалисти за оваа 
проблематика, сето тоа е уште 
еден речит показ дека организе- 
рањето на вакви меѓународни со- 
бири и размената на мислења по 
одделни проблеми даваат мошне 
корисни резултати.

Благој СТОИЧОВСКИ
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