
Од методолошка гледна точка, 
кон Покровски и неговото дело, 
може да се пријде и на друг 
начин, но овој што го одбрала д-р 
С. Гуровик дал навистина возмож- 
ност, критички да се разгледа ис- 
ториографското наследство за рус- 
киот процес, генезата на школата 
на Покровски, противречностите и

„грешките“ разгледувани во кон- 
текстот на руските прилики, во 
границите на определено време и 
простор, и под притисокот на 
идеологиите и борбите (класните 
и идејните), водени пред Октом- 
вриската револуција и по неа.

Б. ПЕТРАНОВИК

Драгољуб Драгојловиќ — Вера Антиќ, БОГОМИЛСТВОТО ВО СРЕДНО-
ВЕКОВНАТА ИЗВОРНА ГРАЃА, MAHY, Скопје, 1978, 275

Како резултат на зголемениот 
интерес во последните децении на 
овој век за проучувањето и науч- 
ното проследување на богомил- 
ството не само во Македонија, ту
ку и пошироко, Македонската ака
демика на науките и уметностите, 
сфаќајќи го значењето на ваквиот 
научен интерес, беше иницијатор 
и издавач на една поцелосна сту
ди]* а каде што даде комплетна 
оцена на сочуваните извори на 
словенски, грчки и латински ја- 
зик. „Оваа студија, прва од ваков 
вид во науката, нашата и светска, 
базирана врз целовитоста на зачу- 
ваните извори“ (стр. 7—8) е на
питана по еден научно-истражу- 
вачки метод, според определени 
принципи, со хронолошка класи- 
фикација на книжевните родови, 
со целосна оцена на историограф- 
ската вредност и веродостојноста 
на одделните книжевни видови. 
Студијата е издадена по повод на- 
учниот собир „Богомилството на 
Балканот во светлината на н азо 
вите истражувавьа“, одржан во 
Скопје од 30 мај до 3 јуни 1978 
година.

За историскиот приказ на бого- 
милската ерес авторите користеле 
сочувани извори на: житија, по-

фалби, молитви, службени тексто- 
ви, записи и написи, соборски и 
службени акти, епистоларија, ка- 
нонски, правни и судски списи, 
полемички списи, анатеми, исто- 
риографија и хронографија. За 
проучување на богомалството се 
користени исклучиво списите на 
идеолошките противници на бого- 
милската секта, a граѓата е огра
ничена на изворните податоци на 
православниот Исток.

Покрај Предговорот и Списо- 
кот на скратениците, книгата што 
ja прикажуваме се состой од два 
дела.

Во првиот дел е опфатена бого- 
милската и псевдобогомилската
книжевност, ко ja содржи три по- 
главја: 1. Оригинална богомилска 
книжевност (од 15 до 23 стр.); 2. 
Црковното наследство во богомил- 
ската книжевност (од 25 до 30 
стр.) и 3. Псевдобогомилска кни
жевност (од 31 до 45 стр.).

Во вториот дел е дадена аыти- 
богомилската книжевна граѓа, ко- 
јашто опфаќа: 1. Словенска извор- 
на граѓа (од 49 до 136 стр.); 2. 
Грчка изворна граѓа (од 137 до 187 
стр.) и 3. Латинска изворна граѓа, 
(од 189 до 220 стр.). Потоа следу- 
ваат Резимето на англиски јазик
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и Решстарот на лични и на гео
графски имиња (од 261 до 271 
стр.), којшто е со посебна ономас- 
тичка вредност. Треба веднаш да 
се потенцира доследното примену- 
вање на Забелешките по секое по- 
единечно поглавје, каде што е пре- 
зентирана богата научна литера
тура од еминентни наши и свет
ски научници.

Авторите нагласуваат во Пред- 
говорот дека „голем проблем во 
науката претставува тоа што во 
изворната граѓа, а и во трудовите 
на модерните истражувачи, недо- 
волно се нагласува или се игно- 
рира богомилството во Македо
нка, ко ja како посебна етничка 
целина и како центар на богомил- 
ското движење, влегувала во сос- 
тавот на бугарската држава" 
(стр. 8).

Во Канонските и правки списи, 
Д. Драгојловиќ наведува: „кон 
средината на X век, а можеби и 
порано, почнува да се шири бого
мил ската ерес, ко ja набргу ста- 
нува вистинска опасност за држав- 
ното единство на етнички разеди- 
нетата држава и за феудалниот 
поредок, кој бил изградуван врз 
идеолошките основи на на офици- 
јалното христијанство." (стр. 84). 
Преку целата анализа на извор
ната граѓа богомилството е трети- 
рано како „најинтересна средно- 
вековна социјално-верска и идео- 
лошка појава" (стр. 84), со под
робна анализа на текстовите и на 
научната поставеност на различ
ии научници со богати толкува- 
ња, иако „Место критичко проце- 
нување и оценување, уште се ну- 
дат нмогу толкувања и најразлич
ии досетувања, коишто поаѓаат 
од потполното отфрлување или не
критично прифаќање на сите пат-

риотски определувања, а не пора- 
ди нејзината поголема или пома- 
ла историографска веродостој- 
ност, заснована врз внимателна 
анализа и компаративно проучува- 
ње и соочување со останатите сло
венски и несловенски пишани из- 
вори што стојат на располагање." 
(Стр. 50, според Драгојловиќ).

Особено значење им се прида- 
ва на бројните ороними, хидрони- 
хми, етноними и топоними од сло- 
венско и несловенско потекло во 
Македонија, коишто, покрај напи- 
шаните извори, во научната лите
ратура се доведуваат во непосред- 
на врска со богомилското движе
ние. Топономастичката граѓа, иако 
не спаѓа во изворите од прв ред, 
не може да се изостави, особено 
заради убикацијата на главните 
центри на богомилската ерес во 
источните области на Балкански- 
от Полуостров. „Името на реката 
Бабуна и на плаиината Бабуна, 
ко ja се наоѓа меѓу Титов Велес и 
Прилеп, се доведува во врска со 
еретичкиот апелатив „бабун", Бо
гомила и Богомилското Поле бли- 
зу до Титов Велес, на падините на 
планината Бабуна, со апелативот 
„богомил", Кутуѓерци кај Кустен- 
дил и Котугер кај Воден со апела
тивот „кудугер", Асамати кај Прес- 
панското Езеро со учењето на ере- 
тичките дуалисти за привидната 
инкарнација на Исус, Торбачи и 
македонскиот етноним Торбеши 
со апелативот „фундајајит" и Ере- 
миј со „попот Едемиј". (Стр. 50).

Од словенските извори, како 
најзначаен за проучување на бо
гомилската ерес е „делото на. През- 
витер Козма, Беседа против ново- 
појавената богомил ска ерес, соста- 
вено со антибогомилска тенден- 
ција, со што останува и како
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единствен словенски извор со по- 
лемички характер“. (Стр. 53, спо- 
ред В. Антик). Делото е опсежно 
простудирано и анализирано од 
сите аспекта, тргнувајќи од фак- 
тот дека оригиналот на Беседата 
не е зачуван, но до научниците 
достигнале само преписи.

Од грчката изворна граѓа, од 
епистолографијата како најзнача- 
ен извор за историјата на бого- 
милството на Балканскиот Полу
остров се зема „неодамна публи- 
куваното писмо на цариградскиот 
патријарх Козма Ерусалимски 
(1075—1081), упатено до митропо- 
литот на Лариса и до сите митро- 
полити во нејзиното соседство, 
поенергично да се пристапи кон 
спречувањето на „мракот мани- 
хејски“, што во времето на бугар- 
скиот цар Петар го пропагирал 
поп Богомил“ (стр. 141, според ав
торот Драгојловиќ).

Haj стари и најбогати прозни 
византиски текстови претставува- 
ат житијата, но тие „се движат 
помеѓу историјата и легендата, со 
бројни мешани и преодни форми 
и со поголема или помала исто- 
риографска веродостојност“. (Стр. 
160, според Драгојловиќ).

Богомилството, како еретичко 
движење било анатемисувано, 
спречувано со разни репресалии 
од владеачката класа и од црква- 
та. „Најжестоки полемики со бо- 
гомилите во првата половина на 
XIII век водел патријархот Гер
ман II (1222-—1240). Во својата Хо- 
милија за возвишение на чесниот 
крст, патријархот ги напаѓа бого- 
милите како „лоши л у re“, кои се 
поголеми „непријатели на крстот“ 
отколку Агарените или Евреите. 
Тие, како „следбеници на Анти
христа“, го почитуваат ѓаволот мес

то господа и го отфрлаат закони- 
тиот брак и крст, со кој единстве- 
но човекот може да се ослободи 
од тиранијата на ѓаволот.“ (Стр. 
179, според авторот В. Антиќ, По- 
лемичка книжевност).

Од латинската изворна граѓа, 
останата во француските средно- 
вековни извори на латински ја- 
зик, најстара и најважна за ис- 
торијата на богомилството е „Кни- 
гата против манихејците“, што му 
се припишува на Дуран де Хуска 
од Арагон во Каталонија, кој ги 
напуштил еретиците и се вратил 
на католичката црква, а потоа со 
посебен жар, започнал борба про
тив еретиците и нивното учење. 
(Стр. 195, според Драгојловиќ).

Поради ограничениот простор 
за приказ, мораме да се задоволи- 
ме само со поединечните инсерти 
од ова богато дело на двајцата 
автори. Сметаме дека и толку е 
доволно да се информира јавноста 
за овој научен труд, којшто тре
ба да се проследи. И покрај тоа, 
што авторите ja предале користе- 
ната граѓа од разнообразните из
вори до степей на документација 
во одделните делови, и што на- 
места недостига смелост да се из- 
несат нивните идеи, но се огра- 
дуваат повеќе на претпоставките 
од еминентни светски научници, 
нивниот научен метод говори за 
широко познавање на материјата 
до поединости, а презентираната 
граѓа отвара инспирации за нови 
истраж увањ а и придонесува за по- 
длабоко сфаќање и разјаснување 
на богомилската ерес во историо- 
графијата. Ако се земе предвид 
топономистичката граѓа со број- 
ните ороними, хидроними, етно- 
ними, топоними и други ономас- 
тикони со кои особено е богат
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Регистарот, можат да се изделат 
компаративни проблеми од оваа 
материја на словенска и несло 
венска почва.

Да заклучиме со нескриени сим
патии дека студиозното дело Бо- 
гомилството во средновековната

граѓа ja збогатило не само југо- 
словенската, туку и светската на
ука со подлабоко научно инфор- 
мирање и поттикнување за нови 
проучувања од оваа облает.

Теодора ШАПКАЛИСКА

„ПАТРИОТИЗМА И РЕВОЛУЦИОНАРНЕ ТРАДЙЦШЕ“ 
(Удружење публициста, Београд 1976)

Книгата „Патриотизамот и ре- 
волуционерните традиции“ всуш- 
ност претставува зборник на тру- 
дови од Советувањето одржано во 
Белград од И до 13 декември 1975 
година на тема: Негување на ју- 
гословенскиот социј алистички пат- 
риотизам и револуционерните тра
диции во области на воспитание- 
то и образованието. Овој собир го 
следеа преку седумстотини настав- 
ниви и други учесници-воспитува- 
чи од различии образовно-воспит- 
ни установи, почнувајќи од оние 
кои работат во основните училиш- 
та па до универзитетски настав- 
ници, како и претставници на Ју- 
гословенската народна армија и 
многу општествено-политички ор
ганизации. Советувањето, од кое 
рефератите и соошптенијата cera 
веке ja прават содржината на кни
гата што е пред нас, беше свое- 
виден прилог и прослава на три- 
есетгодишнината од ослободува- 
њето на нашата земја, под покро- 
вителство на Сојузниот одбор на 
СЗБНОВ на Југославија.

Рефератите и соопштенијата, 
објавени во оваа книга (330), ре- 
лативно добро подготвени, збору- 
ваат, сведочат за големото инте- 
ресирање за борбените, револуци
онерните и хуманистичките тен

денции на НОБ и социјалистичка- 
та револуција, за нивното негу- 
вање низ образовно-воспитниот 
процес како во школските инсти
туции, така и во Тугословенската 
народна армија, во општествено- 
политичките и во другите бројни 
општествени организации. Скоро 
низ педесет реферати и соопште- 
нија за разни проблеми и праша- 
ња како единствена нишка се 
провлекува мислата дека негува- 
њето на револуционерните тради
ции и социјалистичкиот хумани- 
зам треба да станат интегрална 
компонента на целиот систем на 
образованието, составен дел на 
воспитната работа не само во учи- 
лиштата, на факултетите и ЈНА, 
туку и во работните организации, 
во општествените организации, во 
идејата на огантонародната одбра- 
на. Содржината на книгата Haj- 
добро илустрира со каква сериоз- 
ност, идејна јасноќа и педагошко- 
методско планирање се приоѓало 
кон разгледувањето на одделните 
прашања, еврзани со негувањето 
на револуционерните традиции и 
нивното воспитно место и улога 
во формирањето на правилниот 
идеен поглед на младите не само 
на најновото минато на нашите 
народи и народности, туку и на
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