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Це С1ауег, Ьез роззгЫШез йе 1гаиетем т]огта1{дие йез йоппёз
зиг 1ез огйгез йе йетккез, Мустафа Церий, Хереза у Исламу:
настанак разво] и значен>е, Фикрет КарчиЬ, 1еретичка учегьа и
пракса у свщехлу прописа шерщатског кривичног права, Ал
тей Уа$аг Осак, 11п Негейаие
оиошап а 1'ёродие йе ЗоИтап 1е
Ма%пЦ1цие: ЗеуН МиИуг'й-йгп-г
Кагатйт, Цветана Георгиева,
Бекташще и ёаничари, СаЬог
Аво51оп, Х)егу«5Й Огйетз апй
МизИтп СиИиге иг Нип^агу ипйет Опотап Ки1е, Душанка БоЗаний-Лукач, Сари Салтук и
Срби, Олга Зиро]евий, Дервиши
у свакодневном животу, Радмила Тричковий, Хамза Бали Бош>ьак и гьегови следбеници, Бехща Златар, Теките у Сара\еву
у XVI и XVII вщеку, Немал
Филиповий, Дервиши и еснафи,
Александар Поповий, Дервишки
редови на Балкану у постосман
ском периоду, Немал КехашЙ,
Ба\рами-мелами тарикат у Босни и Херцеговини, Омер Накичевий,
НУРИ1Е (АЫ-ЫиШУУА)
према списима М. Енвера Кадипа, тасна Шамий, Дервишки ре
дови у Босни и Херцеговини данас, Слежана Мутапчий, Симо
нова текща у Сара]еву, тасна
Спаий, Музика у дервишким редовима, Фе]жулах Хациба]рий,
Дёелатност Тарикатског центра
у Сарауеву, Е^уп Мушовий, Дер

вишки редови у Новом Пазару
и околини, тован Трифуноски,
Исламски старине у Кочанско)
котлини с подацима о теки/ома
и дервишким редовима, Илхами
Емин, Ширен>е дервишког реда
меламща у источно) Македони
ей, Му ха мел Аручи, Покрет бекташща у Македонией, Лэн.ъана
Машуловий-Марсол и Олга Чаланчевска, Ргороз гесиегШз е(
йоситеп1з зиг аие1циез 1еккез
йе Зкорёе йгзрагиз, Мустафа Карахасаи, Скопско руфаи теке,
Хасан Хамди, Суфизам и турска
народна кн>ижевност у Македо
нией и на Косову, Ниметулах
Хафиз, Дервишки редови у Призрену данас.
Завршну реч дао ]е Алексан
дар ПоповиЬ, изразивши жел>у
да йе ова] скуп бити само ]едан
у низу следейих са сличном тематиком: откриван>е иде^не суштине и природе верован>а у
мистичким покретима како хрншйанства тако и ислама.
Етнографски музе] града Београда потрудио се да знача] но
обогати садржа] Скупа: уприличио ]е у Манаково] куйи веома интересантну изложбу дервишких обредних инструмената
и омогуйио приказиван>е неколико научно-документарних филмова о по]единим дервишким ре
довима на Косову и Мстохи)и.
Александар ФотиН

ПАЛЕОБАЛКАНСКА ПЛЕМЕНА ИЗМЕБУ 1АДРАНСКОГ И ЦРНОГ
МОРА ОД ЕНЕОЛИТА ДО ХЕЛЕНИСТИЧКЕ ЕПОХЕ
Први у серией од три симпо
зиума о палеобалканским племенима измеЬу тадрана и Црног
мора, ко]с организму Центар за
балканолошка испитивааьа Ака
демике наука и ум^етности Босне и Херцеговине, Балканолошки институт Српске академи)е
наука и уметности, Траколошки
институт Бугарске академще на

ука и уметности и Комитет за
културу Народне републике Бу
гарске, одржан ]е у Нишу и
Благоевграду од 30. ма]а до 4.
]уна 1989. г. Ова] симпозиум
био ]е посвейен проблемима палеобалканских племена од енео
лита до хеленистичке епохе и
обухватао ]е период од III милени]ума до IV века пре наше
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Критике, прикази, извешта]и
ере. Наредни симпозиум разматрайе палеобалканска племена
у току хеленизма и периода римске владавине на Балкану до III
века наше ере, док Йе последн>и
бити посвейен времену од III
века наше ере и проблемима етногенезе балканских народа у
раном среднем веку. Симпозиум
одржан у Нишу и Благоевграду
приказао з°е резултате наз'новиЗ'их археолошких, лингвистичкнх и антрополошких истраживан>а коза се тичу палеобалканских племена. Посебно з"е значаз'но што з'е овим симпозизумом обухвайен широк временски
распон, коз'и омогуйава сагледаван>е наз'раниз'ег конституисан>а
палеобалканских етничких групациз'а у енеолиту и н>ихов раз
вод до епохе хеленизма када се,
као засно издиференцирана пле
мена и народи, поз'авл>узу на
историз'скоз позорници. Намера
овог симпозиума била з"е да се
изврши териториз'ална и културна диференциз'ациз'а племена, н>ихово прецизнизе одреЬеле у про
стору и времену, као и ньихове
меЬусобне сличности и разлике.
Основно питаое козе ]е разматрано тицало се односа измеЬу
илирских и трачких популациз'а.
Овако поставлен проблем низе
могао да мимоиЬе племена централног балканског подручз'а, ко
за су више него везивно ткиво
и прелазна зона измеЬу трачких
и илирских популациз'а и коза
имаз'у све особине посебне етничке групе (Трибали, Мези, Дарданци).
Нишки део скупа одржао се
30. и 31. маз'а и био зе посвейен
археолошким, лингвистичким и
антрополошким проблемима па
леобалканских народа централног и западног Балкана. Уводно
предаван>е и синтетски преглед
Проблемы етногенезе палеобал
канских народа дао зе Милутин
Гарашанин, а потом су уследила
предавала о општоз проблематици проучаваььа палеобалкан
ских народа у различитим периодима: Алоз'з Бенац Неолитске
културе у 1угославщи у илирским подруч]има и суседним областима, Никола Тасий Централ24
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нобалканска и ]адранска зона у
енеолиту, Боривоз Човий Бронзано доба у „илирским" подруч\има и проблем етничке атрибуцще археолошких налаза и Растко Васий Проблеми гвозденог
доба и могуНности етничке атрибуци\е археолошких налаза на
западном и централном Балка
ну. Наставак нишког дела скупа
био зе посвейен специфичниз'им
проблемима: Драга Гарашанин
Археолошка разматрашг о про
блемима Пеонаца, Радослав Катичий Проблеми илирске линг
вистике и палеоетнологще на
основу античких извора, Зеф
Мирдита Уош ]едном о проблему
етногенезе Дарданаца и Бернхард Хензл Басараби култура —
раздва)ан>е или веза измеЬу источног и западног подунавског
балканског простора у VIII и
VII веку пре наше ере. Посебну пажн»у привукло зе излаган>е Леонида Гиндина Дарданци
— Илири или Трачани, а Живко Микий з'е осветлио проблеме
палеобалканског
становништва
са становишта физичке антропологиз'е.
Друга део симпозиума одр
жао се у Благоевграду у Бугарскоз 2. и 3. зуна. Уводно пре
давайте Стан>е истражености источног Балкана до хеленистичке епохе поднео зе Александар
Фол. Потом су се, као и у Нишу,
низали реферата о генералним
и спецнфичним проблемима па
леобалканских народа: Румен Катинчаров Стагъе истражености
Цеолита у Тракщи, Хенризета
Тодорова
Етнокултурни
ком
плекс неолита и бакарног доба
на Балканском полуострву, Ру
мен Катинчаров Генеза култура
бронзаног доба у Тракщи, Иван
Паназ'отов Тумули раног брон
заног доба у Бугарско\, Мариз'а
Чичикова МогуНности етничког
одреЬиван>а и периодизацща ста
ри]ег гвозденог доба на неточ
ном Балкану, Румз'ана Георгиз'ева Културне везе у меЪуреч]у
Вардара и Струме у старщем
геозденом добу, Мариз'а Петрова
Стан>е истражености тракокимерског проблема, Велизар Бел
ков Настанак и разво] насеобин
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ског живота у старо) Тракији,
Кирнл Јорданов Трачани у античким изворима, Иван Дуриданов Трачко илирске језичке везе, Ото Херман Фреј О трачкој
уметности и Јан Лихардус Зна
ча/ југоисточне Европе и кариатског басена у формирању и
хиирењу култура бакарног доба
Европе.
Симпознјум
Палеобалканска
племена измеЬу Јадранског и
Црног мора од енеолита до хе-

ленистичке епохе показао је сву
разноврсност проблема, развоје
у проучавању и најновија до
стигнута лингвистичких, археолошких и антрополошких дис
циплина и указао је на правце
даљих истраживања. Уз наредна два симпозијума, скуп у Ни
шу и Благоевграду представљаће
велики напредак у јаснијем са'гледавању палеобалканских на
рода и њихове културе.
Александар Палавестра

АНТИЧКЕ СТУДИЈЕ КОД СРБА
У историји српске културе
античко наслеђе представлю ос
нову свим потоњим културно-историјским прожнмањима у нас.
Стога се и његово проучавање
увек и изнова намеће као нужност. Јер, „античке студије код
Срба нису само део њиховог
научног развитка: оне су у најдубллј сржи њиховог умног жи
вота", нагласио је академик Ра
дован Самарџнћ у уводној речи
на научном скупу чији су резултати сабрани у овоме зборнику радова.
Симпозијум Античке студије
код Срба одржан је 3. и 4. јуна
1987. у Београду и Новом Саду,
у организацией Балканолошког
института САНУ, Матице српске,
Одељења за класичне науке Филозофског факултета у Београду
и Друштва за античке студије
Србнје. Реэултате својих истраживања саопштили су на ово
ме скупу, поред класичних фило
лога, и бројни научни радници
ко.ји се баве додирним, сродним
дисциплинама. Поменута саопштења представллју античке студије код Срба у дијахроној перспективи, од средњег века до
наших дана, с посебним освртом
на њихову научну фазу у ово
ме нашем столећу.
У целини посматрано, знатан
део саопштења односи се на

утицаје хеленске и римске кул
туре и књижевности на разне об
ласти српског духовног стваралаштва — на књижевност, религију, митологију, археологију, пра
во, филозофију и ликовне умет
ности. Полазећи од тога, саопштења у овоме зборнику разврстана су тако да у први део долазе текстови са уже стручном,
класичарском тематикой, а у
другом делу су написи из сродних дисциплина.
За целовит и систематски при
каз саопштења, тематски веома
разноликих, оваква подела нуди
само формалне разлоге. Стога
ћемо у овоме кратком осврту
поменути засебно свако саопштење, и то оним редоследом којим су и објавл>ена у зборнику
Античке студије код Срба.
Путеви
рецепције
античке
традиције у Срба, са становишта развоја целокупне српске
књижевности, према саопштењу
Јована Деретића, Класична тра
дицией у српској књижевности,
имају четири основна вида; то
су, најпре, наши непосредни
контакта с народима који су
створили ту културу и њихо
вим језицима; следи рецепција
преко хришћанске културе средњега века, затим, путем модерног класичног образовала и најзад, самосталним стваралачким
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