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УЛОГА ЖЕНЕ У НАРОДНОМ ЛЕЧЕН>У НА БАЛКАНУ

Лечен>е народа уопште

Народ у свом лечен>у примен>у)е разна искуства. Научна

медицина ово искуство дели по принципу рационалности: на

рационално и ирационално подр^'е. Рационална терашца се

тиче емпири^ског поступка у надрилекарству ко]а потиче од

природног инстинкта човека за лечением и употребл>ава тра-

диционална домайа средства као бшье и траве, наизменичне

купке, зно]ен>е, млеко, животинхже и човекове секрете, ми

нерале, алкохол, лежанье у кревету, масаже и сл., да би се

болеет излечила. Ирационална тератца односи се на маги]ски

и теурпцеки начин лечен>а. Исходна тачка ове мере ^е ве

рование народа да се човек разболи зато што ]е опчшьен и

само се магщеким начином може тога ослободити: ба]ан>е или

исцел^'уЬе мол>ен>е, прелажен>е болести на животинке и ка

менке, преношен>е болести на дрвейе и изворе, расецан>е бо

лести ножем или секиром, теран>е болести метлом, завези-

ван>е у чаробни чвор, а и молитве и даривакье вотива, ношение

ама]ли]е и многа друга средства.

У пракси су ови исцелител>ски метода тесно стгс^ени и

представлл)у ]едно ]единство. Нэихово раздва]ан>е, ко]е ^е

успоставл>ено школском медициной, посто)и само у теории.

Док научна медицина одбща мапцека терагацека средства

због ньихових ирационалности, емпирщеку медицину ман>е-

-више толерише, чак и делимично интегрише у сво^ сопствени

терагацеки инвентар под насловом „природно леченье". Ово

природно лечение у Западно] Еврогги у данаппье време, у

време отуЬиван>а од хемще, ужива све веЬу популарност.
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168 Габриеле Шуберт

Народно лечегье на Балкану

На Балканском полуострву, методи природног леченл су

од давних времена општераспростран>ени у народу, иако су

увек прапени, као што ]е поменуто, мапцским ритуалима.

тош у првим децени]ама нашег века, надрилекарство ]е

преовладало у лечен>у народа у многим кра]евима. Главни

узрок ове околности ]есте петстогодтшьа османска владавина

и, у вези с нлм, одва]ан>е Балканског полуострва од осталих

делова Европе.

Бугарска здравствена служба, на пример, саопштава у дру

гое половини прошлог века да су се Бугари у прве две, три

децени]е после ослобоЬен>а од Турака, 1878. године, само у

красим случа]евима обраКали школованом лекару или бол-

ници и то онда кад су све друге могуНности надрилекарства

биле испробане и нису дале резултате.1

Такву ситуаци^у, измеЬу осталих, описре Феликс Капиц за време

легове експедищце кроз Балкан од 1860. до 1879. године у Русчуку.

Он саопштава: Власници предузеЛа и закупници апотека, гостиона,

возила итд. у на]ве1шм случа^евима су странци. Поред многих

арм]анско-греко-влашких надрилекара и извртача закона ко^и су

место сами себи правили дипломе, Русчук и има неке лекаре и

адвокате ко^и су темел>но студирали сво]у струку у иностранству . . .

Рационално школоване лекаре, меЬутим, мало посепу]е становни-

штво, пошто ^е упркос турском фатализму и бугарс^ штедл>ивости

клима Русчука изванредна.1

Жена и народно лечение на Балкану

У случа]у болести, л>уди на Балкану нису се рашце обра-

пали болничком лекару, вей. су тражили мудру бабу у селу

ко]'а се сматрала као чврста сощцална институщца. У н>у су

л>уди имали поверенье, н>у су питали за савет — и то не само

кад би боловали него и у случа]у неверства супруга или, на

пример, кад крава више нще давала млеко . . . Према томе,

истина ]е да ]е народна медицина ]ош у XIX столеКу — не

узима]упи у обзир делатност грчких пугу]упих лекара ко^и су

у групама путовали од Епира све до Босне и Србще, а и ме-

дицинске услуге неких манастира — била ограничена на ве-

лике градове.3 Први лекари школовани у иностранству дошли

су у Србщу 1819. године. До изграЬиван>а сопственог система

медицинског лечеша и до осниван>а првог Медицинског фа-

култета у Београду 1920, прошло ]е много времена. Српски

1 СЬг. УакагеЫа, Ви\%ап5ске УоШкипйе, ВегНп 1969, 241 (Сгапс1п55

йег 51аУ15сЬеп РЫ1о1о§1е ипй КшгигдезсЫсМе).

* Р. Капкг, Оопаи-Ви1^апеп ипй йег ВаЛкап. Ш$1ог1$ск%еоегарЫ&ск-

егкпо^гаркгзске КегзезШсНеп айв йеп ]акгеп 1860—1879, I ВапсГ, Ье1рг1о5

1882, 231.

8 Р. Кетр, НеШщ гИшй. Зшйгез т 1ке Тесктдие апй ТгайШоп о/

1ке ЗоШкегп 5/аУ5, Ьопйоп 1935, 227 1 з1.
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владар Мишош Обреновић (1780—1860) је у Србији стално

потпомагао рад лекара школованих у иностранству, али исто-

времено се обраћао и врачарама и бшьарицама кад би се неко

у његовој породици разболео.

Кад је 1823. године у Крагујевцу избила срдобоља, оне су му

саветовале да сину, за профилаксу, даје следећи лек: мокраћу

јарца, четири лубенице као и младо корење. Кад је избила епи-

демија колере, Обреновић је ангажовао девет старих жена које су

му изаткалеједиу кошуљу, седећи голе и ћутећи поред ватре. Читава

породица Обреновићева као и њена војна и цивилна пратња су

се потом провукли кроз ову кошул>у.4

У наше време, разуме се, налазимо на Балкану околности

које се темељно разликују од описаних. Медицинско лечење је

захватило и најудаљенија села. У исто време и народна меди

цина данас није остала сасвим без овог удела. Сеоско станов-

ништво посећује лекара и слуша његова терапијска упутства.

Међутим — и ово се тиче, пре света, старих људи — накнадно

се обраћају сеоским надрилекарима, да би им ови својим

знањем помогли приликом лечења. То се најчешће догађа онда

кад терапија коју је лекар прописао није помогла или кад ре-

зултат његове терапије није задовољавајући, или пак кад је

у питању тешка, неизлечива болеет.5

Дакле, има још мудрих жена, које су у свом крају добро

познате, способне да припреме мелем, да обаве мање операције

и да бају; да не говоримо о томе да у готово свакој породици

постоји старија жена која још зна старе вештине лечења, на

пример лечење рана, а често познаје и магијске радње.

Некада су се у централним земл>ама Балкана, као и данас,

жене налазиле у центру исцелитељске праксе. Делатности му

дрих баба припадају комплексни исцељујући ритуали код којих

емпиријски и магијски елементи, као што је већ речено, пред-

ставл>ају јединство, а исто тако бајање6 и лечење биљем.

* П. Кемп. нав. дело, 227.

4 Упор. нпр. Р. Фабијанић, Народна медицина становништва Дер-

венте с околином, Гласник Земалкжог музеја Босне и Херцеговине у

Сарајеву, Етнологија, Нова серија, св. ХХХ/ХХХ1 (1975/76), Сарајево

1978, 90. Аутор саопштава слично понашање жена при порађању. Пора-

Ьан>е код куће је још уобичајено, међутим најчешће тек у случају

другог или трећег детета и после рађања првог детета у болници без

тешкоћа. Упор, у овој вези и К. ап<1 Е. В1ит, НеаИћ апй НеаИп& т Кита!

Сгеесе. А 81ийу о/ ТИгее СоштипШез, 51апгогс1/Са1. 1965, 166 и сл.
• Тако на пример у Скопској котлини: упор. М. Филиповић, Оби-

чащ и веровања у Скопској котлини. Српски етнографски зборник

1ЛУ, 2. од., кн.. 24, Београд 1939, 529. Бајалица се ту зове басмарица,

кушачка, бајалица, бајаљка, вештица. Често су Циганке. У вези са баја-

ньем код Срба упор. П. Момировић, Бајање у нашем народу, Гласник

Етнографског музеја у Београду, књ. XIII (Београд 1938), 76—35: Исти,

Бајање у Јагодини и околини, Гласник Етнографског музеја у Београду,

кн.. XI (Београд 1936), 64—68; Исти, Неколика бајања из Поморавља,

Зборник Етнографског музеја у Београду (1901—1951), Београд 1953,

255—260.
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Мушкарци су радили на оним подруч^има надрилекарства на

копима ]е била неопходна физичка снага; тако на пример при

лечен>у поломл>ених кости, ваЬен>у зуба, метака, при ампута

цией, пуштан>у крви итд. Све ]е то припадало делатности бер

бера. Бербери су на Балкану углавном били Турци, Албании

и понекад и Грци — познаваоци ори)енталне фармащце.7 Цен

тралну улогу у народно] медицини на Балкану ипак ]е играла

жена.

Аругачщу ситуащцу налазимо код Турака и МаЬара, код

некадаппьих ]ахачких народа са шаманистичким традицщама.

Код н.их мушкарац игра одреЬену улогу у народно] медицини,

й{йгйкди. код Турака (према Щйгтек ,дувати на кога") ]е ма-

Ьионичар, мушкарац. Код МаЬара такву функщцу има Шю$

— Зедан маЬионичар са ]аким шаманистичким особинама —

као и кагаЪопЫаз — маЬарска варианта путу^упег ученика

и маЬионичара из средн>ег века са делимично шаманистичким

траговима. У ово] вези треба да поменемо и хоце. Они су

познавали ори]енталну медицину и н>има су се рани]е за ле-

карску помоК обраЬали балкански муслимани.8 С друге стране,

и код МаЬара су оригиналне источн>ачке митолошке представе

често помешане са европским елементима — на пример у вези

са вештицом9, тако да и код н»их лечеьье биллем и ба]ан>е често

припада]у жени.10

Поставлю се питание: шта ]е узрок да су се на Балкану

управо жене оспособиле као народне лекарке. У тражен>у од-

говора треба, по мом мишл>ен>у, узети у обзир некадаппье пред

ставе матри]архалног порекла балканских народа о болести и

судбини.

Судбинска нит заузима, као што ]е познато, знача|но ме

сто у верован>у народа ]угоисточне Европе. У античко] Грчко]

^е она везана за три богшье ко^е одреЬу^у судбину: Клота,

Лахеса и Атропа. По верован>у народа, ове три мудре жене

су се ]авл>але после роЬеньа детета да би одредиле судбину

новороЬенчету и делиле му срепу и несреКу. Клота у грчко]

митолопф* преде животну нит, Лахеса досуЬу]е догаЬа]е у

животу и уз то и болести, а Атропа пресеца животну нит.

7 Упор. П. Кемп, нав. дело, 218. Аутор опширно опису^е ннвентар

средстава и прибора овнх мушкараца.

" Тако нпр. и у Албании: Хоца ]е у случа]у болести чнтао мо

литву из Корана, дунуо на болесника и правио лековит запис из Корана

ко]и ]е болесник требало да носи као ама,)ли]у. Упор. нпр. П. Кемп,

нав. дело, 219 и сл.

* Од средине XVII века )е верование МаЬара у вештице бнло под

уаким немачким утнца^ем. Упор. I. Ва1а8за, Су. ОПШау, УщапвсЬе

Уо1кзкипс1е, Вийаре51/МипсЬеп 1979/1982, 722. ИзмеЬу осталог и ба]ан>е

МаЬара бро]ан>ем унатраг припада европском контексту, упор. В. Сипда,

ЕигортзсИе Вегьекип&еп етез ип^апяскеп 2аиЬегзргисИез, Е1Ъпо{»гарЫса

е1 Ро1к1оп5Иса СаграИйса. Т. 3, ЭеЬгесеп 1983, 137—166.

Упор. I. Ва1а58а, Су. От1и1ау, нав. дело, 720 и сл.
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Грчке богшье судбине одговаразу римским рагсае, трима

Магегеп немачког народног верован>а и балканским суЬени-

цама (ко^е се зову наречници код Македонаца и Бутара, игзи

1е1е, игзИоп, игвИоагеЫ код Румуна, ога, ]аИа, ]а1т{га1 код

Албанаца, ке$ка1у1 код Рома и ЪоЫо^аззгопу код старих

МаЬара). Све оне има]у особине Велике ма^ке, односно Ма.)ке

земл>е ко]а ]е у сво]о] неограничено] савршености власти упли-

тала у човекову судбину позитивно и негативно, среНу и бла-

гостаиье, као и несрепу, болести и смрт. Трагове ове дуали-

стичке личности налазимо и код балканских народних лекарки.

Оне су кадре да управл>а]у човековом судбином у позитивном

као и у негативном смислу. У позитивном смислу, лече бо

лести, односно ослобаЬазу болесника од чини. У негативном

смислу, способне су да изазову болести човеку и нанесу зло.11

На основу истраживан>а поделе ритуалних функщца у па-

три)архалж>) породици у Шумади)и, Кеге\У8ку-На1регп12 об^аш-

)ьава лечничку компетенци^у жене: док ]е мушкарац носилац

ритуала у вези са редовним и уреЬеним животом породице, на

пример култа предака, жена ]е носилац свих оних ритуала

ко^и се тичу нерегулисаног, неуреЬеног, непознатог и та.|'ног

у животу. У ова^ круг спада]у и болести ко]е, по верован>у

народа, наста]у путем магще. Ове примедбе аутора су заним-

л>иве и важе за готово све натри]архалне сощцалне органи-

заци)е. Истовремено треба рейи да се н>има не може об]аснити

различита ситуацща код Турака и МаЬара. Због тога смо

више склони да у овом питаньу успоставимо везу са некадаш-

н>им матрщархалним представама народа о судбини и болести.

Такав контекст обухвата измеЬу осталог и примедба у горе-

поменутом раду, да народне лекарке на Балкану по н>ихово]

природа треба сматрати као архетипске ма^ке и да сел>аци

н>их и зову глщке.

Представе балканских народа о болести

Код свих народа зугоисточне Европе општераспростра1ьеио

]е верование да су антропоморфни демони проузроковачи бо

лести код човека. Они изазива^у болести чинима;13 то се види

" Упор, у ово1- вези измеЬу осталог С. 5сЬиЬег1, ГНе КоИе йег Ргаи

1т Уо1к5%1аиЬеп йег ЗШзШюеп, 51ау1са Сапс1еп51а 7—8 (Сеп1 1980—81),

157—179 и исто, ТехгШеп аЬ та&зске МШе1 йег УегкиШпц ипй НеИипх

Vоп Кгапккеиеп 1т зийдзШскеп Еигора, ХекзсппгЧ {иг Ва1капо1о{>1е,

Т. ХХ/1 МезЬайеп 1984), 96.

11 В. Кеге\узку-На1регп, Та1к, Тоиск апй Тгиз1 ш Ва1кап Ро1к

НеаНщ, 5ос1а1 Зс1епсе апй МссНсте (СатЪгМее), Т. 21 (1985), бр. 3, 1—7.

И Вид. измеЬу осталог Р. 5. Кгаизз, Уо1к$%1аиЬе ипй геИ&дзег Вгаиск

йег Зийз1а\\>еп (Оаг51е11ип§еп аиз дет СеЫе1е <1ег гйсп1сппзШспеп

КеНдюпзеезсЫсЫе II), Мипз1ег ь ^. 1890, 31 и сл.; Е. 5сппее\уе1з,

ЗегЬокгоаНзске Уо1кзкипйе, 1. ТеП (Сгапёпзз йег з1а\'18спеп РЫЫо^е

ипй КиНигдезсгисЫе 14), ВсгПп 1961, 16 и сл.; СИ. Уакаге1зк1, нав. дело,
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из неких говорних обрта као, на пример, сх. на нъему су чини

или маЬ. озтаЛтапу ёг1е, одн. и нем. Ег 151 гоп етег КгапккеН

Ье\а11еп. Демони, по верован>у народа, напада^у тело човека,

спуштазу се на н>ега или продиру у тело да би тамо блокирали

]едан орган или више н>их. Често делу)у из датьине и шал>у

човеку „зле очи" или урок. У хришпанском тумачен>у, демоне

шал>е Господ Бог да би казнио л>уде за ньихове грехе.14

Проузроковачи болести се веома често представл>а]у као

страшне и ружне жене,15 од ко^их неке чак има]у и индиви-

дуалне црте, као на пример чума, односно куга (маЬ. овита,

рум.сштй, алб. тигЩа). На неточном Балкану народ веру^е

да су демони ко^и проузроку^у болести увек жене: нави на-

пада]у породил>у, трески, тресавици проузроку^у ватру, чер-

венка поганчину итд.1в Мора, односно морава и вештица (маЬ.

Ьозгогкапу, алб. 5И(Н^а) има^у моЬ да зачара^у човека.17 Исте

мопи има^у виле, односно самовиле (згёраззгопу код МаЬара;

ога, гапа код Албанаца, огй код Румуна и топа код Грка).18

На кра]у, сматра се да и ба]алица, бахорица и видарица, од

носно ба)'ачка, врачка, баснарка, баснахарка код источних

1ужних Словена (код МаЬара Ьййщоз, ]а^а$аз5гопу, гао1уазб,

код Албанаца аЧеэ^а, аЧе81аг\а) а чак и бабица (код МаЬара

ЬаЬа/авзгопу) има]у моп да призову болести на' исти начин

на ко]и их лече. Из тог разлога народ их поштузе а делимично

их се и бо^.19

235 и сл.; \М. ЬеиепЬаиег, ОЬег КгапкНеИзйатопеп г'т V'61к$%1аиЬеп йег

ВаОсапзШеп, ЗеПа Мопасегша (РевгзсЬгШ гиг Ргапг ВаЫпсег), ЬеЫеп

1952, 120—135; А. 51гаи55, /)»'е ВШ^агеп, ЕИгпо^гарНгзсНе 8(итеп, Ъе'гргщ

1898, 200 и сл.; М. Е. ВигЬат, Зоте 1пЪа1 оп&ю, 1аи?з сизЮтз о|

1ке Ва1каю, Ьопйоп 1928, 243 и сл.: П. Кемп, нав. дело 49 фф.

14 Упор. Сп. Уакаге15к1, нав. дело, 235.

" Нав. дело, 235; А. 51гаи58, нав. дело, 200 и сл.

Сп. Уакаге15ку, нав. дело, 234 фф.; Р. 5. Кгаизв, нав. дело, 40;

А. 51гаи55, нав. дело, 200 и сл.; С. Визспап, ГНе Ви1%агеп. Негкип{1

нпа" СезсЫсЫе, Ех&епзскаЦеп, Уо1кз&1аиЪе), ЗШеп \тй СеЪгаиске,

Зти^ап 1917, 37,» 56 и сл.; XV. ЬеИепЬаиег, нав. дело, 127 и сл.

" Упор. М. Е. Пигпат, нав. дело, 243 и сл.; Е. Росе, Втйе-ипй

ЬозищыаиЪег [т ип&апзскеп Уо1кз%1аиЬеп, Ас1а ЕИто^гарЫса Асайегтае

ЗаепПагит Нип^апсае. Т. XVI Вийарея! 1967, 130. Код Албанаца се

рашгде веровало да су штриге одговорне за велику смртност деце пошто

оне високо цене крв деце.

" По народном верован>у Лужних Словена, она] коЗи омета вилино

коло, каждой )е тешком болешпу: у маБарском ]езику ]е позната изрека

а 5гера5520пу а§уаЬап (ек$21к „лежи у кревету 'лепе жене' — то се

асоцира са тешком болести; упор, и нем. 1т Вей <1ег Не1 Не^еп „лежати

у кревету од Хел". Е. V. 5сЬпее\уе15, нав. дело, 22{; А. 81гаи55, нав. дело,

153; ЗсЬиЪеЛ, Ше Ко11е йег Ргаи 1т V'о1кз&1аиЪеп йег 8Мз1а\\>еп . . .

164 и сл.

Из ових разлога ]е у МаЬароко] био обича] да се иза ба]алице

баци со кад ]е походила купу, да ку/па л л>уди не би били опчтьени.

Упор. М. Норра1, Ь. Того, Л/ер/ &уд}>уШ$ Ма§уагогзгА^оп, ЕЛпотешсте

т Нип{гагу, Огуо81ог1ёпеИ кбг1етёпуек, ЗиррГ. 7—8 (Вийарез! 1975), 51.
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Док су демони болести исюьучиви представници Онога

света с негативним обележ]вм, мудре бабе као и виле су дуа-

листичка биКа са позитивним и негативним особинама, и пре-

лаз из базалица, вила, вештица у демоне болести ^е, као што

се вида, лак. Томе одговара да ба]алице код тужних Словена

о себи мисле да су оне васпитанице и посестриме вила ко]е

им налажу да лече.20 Из ових и других веза поста]е видл>иво

да поминэане женске личности разних врста више-ман>е носе

трагове матри)архалних представа о судбини и болести.21 При

томе, мудре бабе игра]у улогу посредница. Оне посреду]у из-

меЬу човека у Овом и свозих сестара у Оном свету.

Мудра баба: посредница измеЬу Овог и Оног света

Мудре бабе представл^у ^едну врсту свештеница. Као што

}е познато, положа] свештеника ]е од почетка везан за улогу

лечен>а." Мудра баба делу]е у Овом и Оном свету зато што

добро позна]е оба света. У основи н>ених знан>а лежи посма-

трачки дар; она темел>но и пажл>иво посматра природу Овог

света са 1ьеним специфичним законитостима и уза^амним ц,еу

ствима. Она то ради на женски начин ко]и се разливе од

мушког начина. Док мушкарац у одаосима са природой по-

кушава да н>у савлада и измени, жена поста]е савезница при

роде, продире у н>ену суштинску структуру да би „из дубине"

открила н>ене сакривене та]не и управила их у желчном

правду. У овом смислу лекарка зна особине лековитих бил>а

и трава и начин деловааа природних лекова на организам чо

века. Истовремено позна]е и та,)не Онога света као и средства

и начине истеривааа демона болести тако што ]едно опчин>а-

ван>е, према верованьу народа, може бита савладано само про-

тивчинима. И данас ^е на Балкану распространено мишл>ен>е

— и то пре свега у селима — да се у случа]у епилепси^е (ко^а

се сматра неизлечивом) и разних других унутраипьих обол>ен>а

везаних за немарье апетита, изнемоглост, несвестицу и узнеми-

реност примен>у]у само архаични метода маги^ске медицине,

* К. 3. Кгаизз, нав. дело, 97.

11 Упор. С. ЗсЬиЬеП, Бге Яо11е Лег Ргаи ип Уо1кв^1аиЪеп Лег

8ий$1аул?еп. 1. .; Иста, ТехНИеп а1з та^гзсИе МШе1 Лег УегкиШп% ипЛ

НеНипё Vоп Кгапккеиеп . . ., 96.

в Првобитно су свештеници ко,|и су били носиоци култа богова у

исто време били и експерти за лечен>е. По представи народа, свеште

ници су на]више били кадри да отера]у зле духове ]ер су званично

били у контакту са натприродним силама а и сами су имали маги_)ске

мопи. тош данас код неколико афричких племена религииа и лечен>е

припада]у личности свештеника (он се зове рпез1 йосЮг). Вид. С. Ви-

всЬап, Ьоег МеИтлпгаиЪег ип<1 НеИкипз1 ни ЬеЬеп йег УЫкег, ВегНп,

1943, 211 и сл.
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при чему ]е ба]'ан>е адекватан метод лечен>а.28 Мудра баба се

ту на]бол>е сналази. Она делу^е на сличай начин као шаман

ко]и се у трансу спушта у Дон>и свет да би ратовао са духом

болести а после се диже у свет богова да би вратио изгубльену

душу болесника.24 Баба то, меЬутим, ради на други начин о

чему пе .)ош бити речи. Посто^и и верование да лекарка добила

моп лечен>а на идеалан начин тако што сама поста]'е болесна

и у том стан>у продире у Она] свет.25

Мудра баба: познавалац природных та]ни

Лекарка не само што позна]е та^е Овог она позна^е и

та.) не Оног света. То произлази из разних имена ко]& су у

употреби за н>у, на пример сх. в{\)ештица, мак. и бут. вештица,

слов, вешча према прасловенском корену вед- у значен>у .зна

ти". На исти начин алб. йгезщ, йге$1аг)а „ба^алица, гатарка"

]е везана за глагол И „знати"; исто тако буг. щаскагка за

зна)а .знати". МаЬари, меЬу осталим именима, за ба]алицу

употребл>ава]у назив Хийбв- одн. Шйакоз (аззгопу) тио)п до

словно значи „эна^уНа жена" према глаголу туд „знати". Ово

специфично зна!ье бгуалице ]е према хришпанском учен>у про-

тумачено као пакт са Ьаволом. Веп у старословенским тексто-

вима налазимо потврде овом гледишту свештенства према ба-

]алицама.2в У ^едном далматинском предан>у се то приказузе

на следепи начни:

Свети Петар ]е по налогу Бога Оца одсекао жени и Ьаволу главу

пошто су се толико посваЬали да их нико ни^е могао помирити.

Кад им ^е, по налогу Бога, опет требало ставити главе на право

место, он их ]е незнгуупи променио. Бог Отац шце обратно пажн>у,

прекрстио се и у истом моменту су обЪ)е ускрсли. Он коме буде

слава и част ннкад не изда]"е противну заповест. Одсад па довека.

Амин.17

ю Упор. Р. Фаби)анип, пав. дело, 89. Против епилепси]е помажу

ношен>с записа и молитве ко]е се изговара^у изнад болесника.

24 О шаманизму има много литературе; упор. измеЪу осталог

М. ЕПаае, \Це Скатпатзте е( 1е$ ТесНтцыев Агсктаие йе ГЕхШе!

Рапз 1951; Н. Ртс1е15еп, ЗсНатапепШт, ЗшидаП 1957; А. КозепЪег^, 01е

Ьее1епге18е, (Шеп 1952; Ь. Уа]с1а, 2иг рка$ео1о&1$спеп 5Ш1ып% йе$

8спатат$ти$, 11га1-А11а1$спе ТапгЪиспег XXI, МезЪаёеп 1959; 5. Со1оиип,

Эав КегсИ йег ЗсНатапеп. йег еига$1$сНе IVе# йег Мегзкек, Вазе1 1981; У

НаИгах, ЗсНатапеп, 2аыЬегег, Мейггттатег, НеНег, РгапкГшЧ/М. 1983; V.

Огозге^, Заташггаиз, Вийарез! 1962.

45 А. 31гаизз, нав. дело, 383.

" Према овом гледишту, жене су и вештице ко]е се баве чаранем,

увоЬене су у сво]у струку након прод^е сво]е душе Ьаволу. Оне

ступе у Ьаволску службу и шире антихришпанске науке. Упор. Г. Дим-

кова, Народны лечителкы — ба/ачки, Български фолклор, У1/2 Софита

1980, 54.

я Р. 8. Кгаизз, Таизепй За%еп ипй МагсНеп йег 8ыйв1ачеп. Т. I.,

1л\?г\% 1914, 410.
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Упркос непри]ател>ству хришпанске цркве према народним

лекаркама, народ ]е увек веровао у н>ихову снагу и тражио

ньихове услуге. Фридрих Краус о ов<>) по]ави каже:

На празницима прекретницама годшшьих времена и на пол>ским

празницима жене су ,)ош и данас као и некад носиоци важних

религиозних ритуала. Оно што )е некад био свет и неповредл>ие

обича], нова наука спаса ^е прогласила култом злих осуЬених

духова. Одржала се, меЬутим, упркос гон>ен>у, стара прогон.ена

вера у личности ко]е су посвеЬене у старе култове, добро упознате

с н>има и искусне."

Захвалэд'упи овоме мишл>ен>у, у многим местима Балкана,

„эн&зуЪе жене" су биле ослобоЬене гон>ен>а и низе им се су

дило као вештицама, како ^е било уобича^ено у Западно]

Еврогш у средоьем веку,29 иако су местимице биле подвргнуте

мази]и.*°

Особине и начин рада мудрих баба

Такозване мудре бабе су обично старших година; по пра

вилу, раде као лекарке тек после климактери]ума. То ]е пове-

зано са верованием ори]енталног порекла да ]е жена ман>е

чисто биКе од мушкарца51 и то пре свега у фази фекундаци]е

прапене менструащцом.32 Одговара]упи ово^ представи, она

може лечити тек у стадщуму ритуалне чистопе, т]. после за-

вршетка стади)ума нечистопе, односно после менопаузе. Она

]е увоЬена у сво]у струку путем породичне традици]е, ]ер ^е

леченье та]на наука и породично наследство се преда]е од

лекарке на сродницу тек пред смрт. Има, меЬутим, и лекарки

ко]е сво^у способност лечен>а откри]у после необичног дога-

Ьа]а, на пример, кад ]една од ььих улови зми]у и уби]е ]е на

БурЬевдан. Н>има ^е лечен>е споредно занимайте; иначе, бабе

се углавном баве пословима у купи или у сеоским економским

за^едницама.

На]вепи део лекарки зна све области и методе лечен>а,

иако и има таквих ко]е су спецщалиэоване за само ]едно под-

88 Р. 5. Кгаизз, нав. дело, 111.

** Чак и у МаЬарско] су гон>ен>а и суЬен»а вештицама као и

спал>иван>а вештица били ретки. Упор. Ь. Ва1азза — Су. Огтлн.ау, нав.

дело. 722. О балканским приликама упор. VI. Вауег, 1/#оуог з йсмоХот.

Ргосезг ргоНу ЬагоЬщака и Ечгор{ I парозе и НпнНзко], 2аегеЬ 1969,

215-419.
м Мази]а почива на архаичном верован»у да вештице у води не-

потону. Жену за ко]у се веровало да ^е вештица, везали су сел>аци

конопцем и бацили ]е у воду. Ако .)е потонула, одмах су ^е извукли

и послали куЬи; ако, меЬутим, ни}е потонула, убили су ^е као вештицу.

Упор. VI. Вауег, нав. дело, 214 и сл.

" Упор. НапйшоПегЪиск йез йеШзскеп АЬег§1аиЬепз (изд. Н. Васп-

1оШ-51аиЫ1), Т. III Вегпп, Ьехрмк 1930/31, 1291 и сл.

** Упор. измеЬу осталог М. Ъои^аз, РигНу апй Иап^ег, Ьопйоп 1966.
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руч]е лечен>а, као за ботанику, пороЬа]е, видарство, ба}ан>е и

слично.

Оне делу^у у два правца: У позитивном смислу су компе-

тентне за сва подруч}а лечен>а. При томе на]пре поставл>а]у

диагнозу, односно одреЬузу узроке болести — на пример по-

тапан>ем угл>а у воду33 или мереном болесника концем или

врпцом да би се одредиле евентуалне аномали)е.34 После тога

лече болесника, то ]ест ослобаЬаз'у га чини. Бране од болести

и предупрежу их и могу да предскажу болеет, односно здра-

вл>е. У обрнутом правцу, по народном верован>у, у стагьу су

да призива]у и болести и зло.35

Феноменологща леченъа

Лекарка лечи целог човека, то ]ест тело и душу.36 У томе се

разлику)е од веЬег дела представника научне медицине ко^а

тек у последнее време почин>е да уважава такав поступай.

Психичко стан* болесника се не може оделити од н>еговог

телеснот стадьа. О томе сведоче разни називи ко]и су везани

за болеет и ко]и увек обухвата^у и одреЬено душевно стагье;

тако на пример сх. бол (телесна као и душевна) и болеет као

„нездраво, поремеНено, ненормално стан>е организма и душе".57

Мудра баба врши целокупно лечен>е болесника путем искустве-

них комбинашка различитих метода Щ]е ]е Кеге^зЫ На1регп

у свом раду о надрилекарству у Шулиадэди38 сакупила под

енглеским називом "ггши, 1а1к аш! ЮисЬ".

1. По^ам "гтизт." се тиче особитог односа поверен>а измеЬу

лекарке и паци]ента. Ова] однос ^е веэан за разне околности: с

Зедне стране, за ауторитет лекарке, а, с друге, за сощцалну

блискост пацщента према *ьо].

Мудра баба ]е општепозната у сеоско] ^едници као ле

карка; н>ене способности су општепризнате и эбог тога нису

ставл>ене под знак питан>а. Ова репутащца ствара основу по-

м Ако жеравнца потоне, болеснику се више не може помоНи;

ако оста^е на површини воде, болесник Ье оздравити.
м Упор. С. ЗспиЪегт, ТехЫНеп <й$ тпафске МШе1..., 115 и сл.

м Из овог разлога су и Албании избегавали тесан контакт са

штригом, односно и голен>е штриге.

" Да душевно стан>е никад ни)е независно од телесног, често се

показу]е у казиван>у болести у народним песмама; упор, на пример:

Зашто си тъжен, кахърен?

Да ли те глава забуяа,

или ни й кончи чъмаву,

чъмаву, Герге, булнаву?

М. Георгиев, Ролата на болники в българския фолклор, Български

фолклор VIII, София 1982, кн.. 4, 54—70, овде 55.

37 Упор, примедбу 12.

38 Исто.
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верен>а према н>о], ко]е веЬ постели пре терагаце, и утврЬу]е

веру у лечен>е.

Други фактор ко]и ствара повереше зеете чин>еница да

се лекарка и пащцент налазе на исто] сощцално] равни. Уоп-

ште, меЬу члановима ]едне балканске сеоске за^еднице ретко

посиди вепа соци^ална дистанца; дакле, лекарка се ни у как-

вом погледу не разлику)е од осталих чланова. Она припада

сеоско^ за]едници. За н.ено занимайте ни^е потребно посебно

образование, него само одговаразупе године и спремност да

прими колективно знание лечен>а ко^е припада старо] усмено]

традицией. Лекарка ]е, дакле, у свим погледима интегрисана

у сеоску за]едницу.

Све ово ствара атмосферу ко]а веома повол>но утиче на

резултат лечен>а. Кеге\У5ку-На1регп опису^е такву интеракцизу

измеЬу лекарке и пациента на основу сопствене лекарске

праксе.

ВеЬ на почетку терапи^е лекарка и пациент проводе до

волно времена да би се добро упознали. Причалу о за^еднич-

ким познаницима и меЬу н>има траже да успоставе неко, ма

кар и далеко, сродство. Припрема]у се за терапи]у. Пациент

одложи сво]е активности за следеба три послеподнева а ле

карка одреди сво]е време за терагацу. Лекарка и пациент

поставу сарадници. ОдреЪу]у уза]амни терапи]ски план.

Терапи]а много зависи од психолошких способности

лекарке, Она мора да има сензибилитет и спремност саосепагьа

са пациентом да би утицала на н>егово душевно станье. По

ред тога, мора да буде енергична и да веру]е у успех сво]е

терапи]е како не би и сама, као што веру]е народ, оболела од

болести ко]у жели да излечи. С ]едне стране, треба да буде

досто]на поверен>а, а с друге, да сводим ауторитетом увери

пащцента да Ье оздравити. То ^е први услов за позитиван

резултат терапи]е, пре свега у случа^у психичких обол>е№а.

2. Под изразима "1а1к апа" ЮисЬ", Кеге\У5ку-На1регп подра-

зумева терапи]у на вербалан и мануелан начин. Она конкретно

говори о сугести]и вербалним методима и додириван>ем па

циента рукама. ИзмеЬу осталог, опису]е терапи]у вршену

данас у Шумади]и против нрвеног ветра. Бакалина иэазове

неке метафоре, ко]е се односе на црвену бо]у да би успоставила

везу са црвеним ветром и почирье да их протеру]е у ничи]у зем-

л>у, у добро злих ветрова — проузроковача болести. ПриреЬузу-

Ки читаву сери]у црвених метафора болести, односно дисхармо-

ни]у, ба^алица поступа по општепознатом принципу у магией:

шпШа 51пиМЪи8. Да би евоцирала духове Оног света, ба]алица

имитира многе животин>е и н>има асоцира исто тако мета

форе, упореди:
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Отуд идс црвена квочка,

Води девет црвених пнлипа,

Падоше на црвени бун>ак,

Покупише црвени црвипи.'"'

Она стално понавл>а ове изреке наводегш друге врете живо

тинка и на та) начин доводи себе и пациента до хипнозе. У

овом станьу се активира'у ендорфини ко]и — као и морфини

— ублажузу болове и смиру]у пащцента.40 По]ача се чак и

самопоуздан>е пациента. То су по^аве на ко]е у последнее вре-

ме и неуролози, ендокринолози, имунолози, психи]атри, антро-

полози и други све више обращу пажн>у.

Речима, уопште, припада веома важна улога у народно]

медицини на Балкану. Ово се примере из етимолопце не

ких израза за лекарке и леченье као сх. ба]алица, бахорица,

мак., буг. баранка; сх., мак. бщати (се), буг. ба]а. Све оие

потичу од индоевропског корена бха — ко]и се налази и у

староиндийском сабха „скуп у ко^ом се разговара", у старо-

немачком раппап „речима и ба]ан>ем прогнати духове".41 На

пербалну делатност указу^у и сх. врачати, мак., буг. врачувам

„зачарати", односно сх. врачара, мак., буг. врачка ко\и као

и словенска реч враг, потичу из индоевропског корена уер-

у эначен>у „говорити".

3. Заклин>ан>а су наравно увек прапена мануелном активнош-

Ку. Кеге\У8ку-На1регп у свом раду42 наглашава исцел>у]'упи ефе-

кат додириван>а пациента рукама. Ова] ефекат потврЬу]е Иван-

ка Арабаниева — бугарска ба]алица, говорепи да ньена моН

лежи у н>еним устнма и рукама.4:) Лака, додиру^уНа, сензи-

билна рука ба]алице често се помиьье у народно^ кн>ижевно-

сти 1ужних Словена.44 По мишл>ен>у аутора Кеге\лг8ку-На1регп

— и она добро позна]е народно лечение — ово додириван>е

пащцента рукама представл>а начин комуникащце ко]им се

п Исто, 6.

** Исто. Упор, и ЗсНатапз апА ЕпйогрЫпз, 5ре<ла1 гззие оГ ЕШпоз,

1оигпа1 о{ т.пе Зос1е*.у Гог Р5усЬо1о§1са1 Ап1пгоро1оеу (ей. Ьу Рппсе К.),

Т. 10, 4/1982, пре свега Н. .Гатез, РовзШе \п\>о1\>етеп1 о/ епйогрптса

т аПегеа" зШез, 394—408.

41 Упор. М. Уазтег, Ки$$1$спев Е1уто1о%1вспев МдгШЬиск, Т. I.

НеИе1Ъегг 1953, 66; Р. 5кок, ЕИто1о%цвк1 гедтк кп'СИзкова Ш вгрвко^а

)ейка, г. I, 2аегеЬ 1971, 93.

41 В. Кеге\У5ку-На1рет, нав. дело.

41 Упор. Г. Димкова, нав. дело, 56.

44 Упор, следепи пример (Г. Димкова, нав. дело, 55):

Не бой се, синко,

иди при Дина басмарка —

тя энае да бае.

лека и е ръка,

ша ти прибае,

ша ти примине.
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процес лечен>а држи у току.4'' Као што ]е добро познато, на

Балкану, при комуницира1ьу увек посто^и физички контакт,

као кад човек приликом поздравл>ан>а ставл>а руку на раме

другога. V лечен>у, квалитет додира ]е суптилни]и. Овде тера-

пи]ски додир служи смирену, релаксации и лечен>у пащцента.

Додиром се, према Кеге\У5ку-На1регп, истовремено потврЬу)е

савез меЬу учесницима у терапией. Поред тога, такав додир

има ]ош конкретнее ефекте. Кеге\У8ку-На1регп информише о

пракси српских лекарки у Шумади]н. Пре почетка терапще

лекарка намаже руке свинском машпу. У току терапи^е она

додирне рукама пациента док говори обрасце и при томе с

времена на време и упл>ува пациента. Додир рукама по^ача-

ва де,)ство н>ених речи и благотворно утиче на паци]ента.

Пропратне мере су при томе погледи, гласно дисан»е у у^една-

ченом ритму са пациентом, пошьувагье пациента и слично.

И све ово се комбину]е са емпири)ским мерама, као што )е

чишЬенте рана алкохолом, ]една врста лимфне дренаже палпа-

цщом или употреба мелемног завода.

Описане мере се односе на лечен>е црвеног ветра у Срби)и.

У другим случа]евима се заклшьаььа комбинузу са другим

мапцеким радн>ама. У том контексту, на пример, игра]у уло-

гу везивагье демона у маги]ски чвор односно прикиван>е,4С

као и окруживан>е демона маги|ским кругом или опасивагье

болесног дела болесниковог тела.47 Са последнем ]е везан маЬ.

израз курузеол „чарати" ко] и )е словенског порекла и потиче

од старословенског крожити (сх. кружити, мак. кружи, буг.

крвжа). Иако ова реч нще потврЬена у словенским текстови-

ма у значен>у „чарати", поменути ритуал сигурно ^е био познат

и код старих Словена.

За разлику од шамана ко]и применив сво]е физичке силе

при лечен>у, мудра баба код балканских народа лечи комби

нациям разноврсних метода. Она се бори против демона бо

лести пре свега речима и сугести)ом, уз пратн>у разних других

мера емпири]ског и симпатетског порекла, зависно од потреба

у дато] ситуащци. Дотичан инвентар ]е веома разноврстан и

велик.48 У комбинацией разних метода веру]е се да умножа-

ван>е примен>ених метода у исто] мери по^ачава де]ство те-

рапи)е. Следепи, скрапено наведен ритуал, ко^и ^е Фридрих

41 В. Кегедлг5ку-На1регп, нав. дело.

** Упор. С. ЗсЬиЬеП, ТехИНеп а1з та&зсИе МИШ..., 108 и сл.

<: Исто, 97 и сл.

*" Упор. измеЬу осталог С. Ьеу1-81гаи85, Бег ЪаиЬегсг ипй зете

Маек', 51гикШга1е АтЬгорок^е, РгапкГиП/М. 1967, 183—203; 1. С. Ргагег,

йег %оЫепе Тлыещ. Ете ЗШсИе йЬег Ма&е ипй КеН^юп, I, Ргапк{шЧ/М.

1977, 15 и сл.; Уег^екЬепйе Уо1к8теёшп (изд. О. V. Ноуогка, А. КгопГеЫ),

ЬтНеаП 1908; С. ВизсЬап, нав. дело; К. 8еНетапп, Баз Ме11ге1ск йег

Мавге. 5000 ТаЬге СеЬехте Кип$1; МезЪао'еп 1948; Уо1к5теаМгт. РгоЫете

ипа Рог$с}шпе$ее$сМсЫе. Изд. Е. СгаЬпег, Баппкий! 1967.
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Краус забележио 1890. године у Хрватско], нека служи као

пример за такав поступак:

Бадалица каже на почетку ба]ан>а: Б]ежи с Петрова тад'ела и на-

метнуто и нагажено, Ьаволско, виловско, цопрн»ско и чини и уроци.

Ни с оцем граБено, ни с матером роЬено! Ни на тщ'елу Петрову

не било роЬено! Док ово говори, бадалица од]'едном почшье да

зева и прекида се: Ево ти, сад знам! То и то ]е болест! Одмах

узме ]едну посуду са водом и говори изнад н>е четири дал>их ба-

}алъа. После тога стави четири жеравице у посуду и каже: 1. од

Бога, 2. од Ьавола, 3. од вила, 4. од вештица, 5. од (те и те)

болести. Ако прва жеравица падне на дно, болест потиче од

Бога. Ако и друга жеравица падне на дно посуде, Ьаво $е послао

човеку болест. У том случа]у ^ош може помопи. Након тога, бо-

лесник баца сребри новац у воду и уми)е се изнад посуде. По

сле тога, бадалица извади новац из воде и стави га у своз цеп,

излива воду са жеравицама преко крова купе и дал>е ба^е. Затим

узме ]едну нит ко^а $е преостала и одбачена при пределу и са

н>ом мери болесника од главе до пете и на такав начин изазива

противчини. Обмота са нити три средн>а прста сво]е десне руке

и три пута понавл>а обмотавале. При томе ба]е: Чини мини!

Минте с овога крштенога тирела за горицу, гд)е се сунце не раЬа,

гд]е крштено ти)ело не долази, гд)е се Богу не моли. И на врага,

и на вражщ'а врата, и на онога, ко вас $е ту посла. При трепем

обмотаван>у расеца нит изнад главе болесника и каже: Ресекли су

их (чини). Следу.)у дал>а мерен>а и ба]ан,а, док духови коначио

не буду отерани.4'

Као што се види и из овог примера, лекарке дела^у према

сопственом искуству по налогу Господа Бога, свете Деве Марще

и Светих козе у сво]им заклин>ан>има моле за помоп. Баба

Ре1а ШсЬоуа из села Чомаковци, у Белослатинско], ]една доста

позната лекарка, прича да }0] се у детииьству у сну давила

Света Петка са корпом напуньеном бшькама. Онда ]е Света

Петка сфаснила знача] сваке одреЬене бил>ке и предсказала

]о] будупност надрилекарке.50

На та] начин, жене на Балкану створиле су ^едан тера-

пи]ски потенщцал ко]и ]е сасвим функционала додатак. мо-

гупностима научне медицине и ко]и све више призна]е и школ-

ска медицина.

*• Р. 5. Кгаи$8, Уо1кз§1аиЬе ипй геН&гозег ВгаисН ... 47 и сл.

и Г. Димкова, нае. дело, 56.
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01Е РЯА11 Ш ЭЕК У0ЬК5НЕ1ЬКШ0Е АЦР БЕМ ВАЬКАМ

Кези тее

ЫасЬ еШккепдеп Ветегкип^еп гиг уо1кзтеЙ1гт15спеп Рпииз а1§е-

тет, т с1ег згск етртзсЬе тк тарзскеп НеНтеЙюйеп уегЫпйеп,

\укй аиГ Й1е ВейеиШпд Йег Уо1к5тейшп аиГ Йет Ва1кап ет§е{;ап§еп.

В15 гит Ве^1гт ипзегез 1акгкипйег1з ЪеГапй зкп Йкзе 1т Уогйегегапй

йег тейштзсЬеп Уегвогдипе йег Веуо1кегип§ ипс1 з1е1к Ьеи1е посЬ

ет гизаЫкЬез гкегареикзскез Ро1еп11а1, 1еИ\уе1зе аисЬ ете Акетакуе

гиг у^ззепзспагШспеп МесПгт Йаг.

1п Йеп геп1гакп Ва1кап1апйегп зтй ез (Не и/ейзеп аЦеп Ргаиеп,

Йепеп йк Ьотапе уо1кз1иткскеп НеНепз ееЬбгЧ. 5к зтй ез, Йк зкН ш

Йеп Шпйкскеп Ке§юпеп аиг котркхе НеПте1пойеп 8ре21акзкг[ ЬаЬеп.

ЬеЙ1д1кп Ье1 Тйгкеп ипс1 Ип^агп, етзк^еп КекегуЫкегп тк зската-

шзкзспеп Тгайкюпеп, зркк йег Мапп йк Ъезкттепйе Ко11е т Йег

Уо1кзтесЦгк1.

Ве1 Йег Ко11е, йк Йк Ргаи а1з Ткегареикп 1т 2епхга1Ъа1кап зрвеИ,

зспетеп етзгке таИпзкзспе КгапкНекз- ипй 5сЬкк5а15УОГ8*е11ип{»еп Йег

Ва1капуо1кег Йигск Эк Ьа1катизсНеп 2аиЪегпеПепппеп ЬаЬеп патНсЬ

йеиШсЬе 2иде с1ег етзквеп йиаНзкзсЬ уогвез1е1кеп СгоВеп Мииег, Йк

аисЬ иЬег Йаз 5сЬккза1 ипй йк КгапкЬекеп Йез МепзсЬеп \уаке1е.

ТПе \уе!зе аке Ргаи аиг йет Ва1кап 181 ете Мззепйе (у§1. г. В. зкг.

\{))е$Иса »2аиЬегггаи« ги игз1ау. *уёй- »улззеп«). 5к \уе1В ит Йк

2и5аттепЬап§е Йег Йкззекщеп Ыа1иг, ит Е1§епзскаг1еп ипй Мккипез-

\уе1зе уоп КгаЧИегп ипс! пагкгНсЬеп НеПпииеШ. 5к кеши аЬег аисЬ йк

СеЬе1ттззе Йег кпзеШ§еп \№ек зо\ук Мк1е1 ипй Ше^е, ит Йк Кгапк-

Ьекзйатопеп ги Ьаппеп. 1п Шгег ТЬегарк аяеП йк ЬеИкипЙ1{;е Ргаи

1т Экззекз \ук кп 1епзекз ипй 151 ете Мкиегш гигсзсЬеп Йеп \№екеп.

А1з Ргаи кп гоггяезсЬпиепеп Акег паск Йег Мепораизе, Й. к. 1т

8(аШшп йег п1ие11еп Ке1пЬе11, йЬ1 <Ие НеПегш Шге ЬеИепйе Т&ивкек

пеЬепЬегиЙ1сН аиз. 31е лу1Г(1 1п 1Ьге Кипз1 иЬег Рат11ет1гас111юп еткеШНп.

51е 151 гик1ап<к§ Шг а11е Веге1ске дег КгапкЬе11зЬеЬап(11ип8. Н1егЬе1

з1е1к 51е О1а8позеп, Ье1к КгапкЬе11еп Ъгч/. Ве{ге11 Йеп Кгапкеп уоп

зе1пег АпгаиЬегипе; 51е Ьеи^! КгапкЬе11еп уог Ъглн. капп аисЬ Уогаиз-

за^еп иЬег Кгапкпек Ьг\у. Сезипс1ке11 1геКеп. 1п ит^екекПег КкЬгипе

капп 51е Кгапкке1(еп Ьг\у. Возез аисЬ апгаиЬега.

Ше Уо1кзЬеЛепп Ьепапа'ек Йеп вапгеп МепзсЬеп, а*. Ь. йеп Кдгрег

ипй Не 5ее1е. 51е §1е1к е1п ЬезопЗегез УегЧгаиепзуегкакп13 ги дет

Кгапкеп пег, йаз е1пегзе!1з аиГ Йег АиЮгкгк Йег Не11епп, апс1егегзе118

аи{ йег зог1а1еп МаЬе Йез Ра11еп1еп ги Шг ЬегиЫ.

1п йсг ргакизсЬеп АгЬе11 йег НеЛепп котт1 ез т егз1ег Ь1те аиг

Шге рзуспо1о§15скеп РаЫ§кекеп ап. §1е тиб Зепз1ЬШггк ипй ШпгиЬ-

1ипёзуегто§еп Ьезкгеп, апйегегзе11з аиск Шге Аи1оп1а1 Ье\уаЬгеп.

51е ке1к йигсЬ е1пе везсЫскЮ КотЫпа1юп уоп уегЬа1еп ипй тапиеНеп

Ме1Ьо<1еп. ЬигсЬ Шге ВезсЬууогипезГогтеШ уегзе1г1 51е 51ск зо\У1е ёеп

Райетеп 1п е1пе Ап Нурпозе, <ке Ье1т РаИеп1еп КеакНопеп аизШзг.

Везспу^бгипдеп \уегс1еп уоп тапиеНеп НапсИипдеп Ъей1еке1, и. а. <Ие

ВегйЬгипд Йез РаНетеп т11 йеп Напйеп, (ке Йег Еп1кгатргип§, Ве-

шк18ип8 ищ1 НеНилд скеШ. Шпги коттеп Аи^епкоШак! тк Йет

РаНеп1еп, А1теп 1т С1е1сЬзсЬпЦ тк 1Ьт, АпзрисЬеп, аЬег аисп етр^п-

зсЬе МаВпаЬтеп уме Ке1п18ипр! уоп ^ипйеп т11 А1коЬо1, 5а1ЬепуегЬап(1е

и. а. 8спНеВНск \уегйеп зокЬе МаВпактеп тк таё1зскеп Ргак^кеп

котЫп1ег1, т Йепеп Ье15р1е1з%уе15е рага11е1 ги ВезспуубгипёзГогтеШ

КоЫепзШске 1пз ^аззсг §е\е%1 ипй з1пкеп §е1а55еп \уегйеп; Йег Кгапке

т11 е1пет Райеп уоп Корг Ыз РиВ детеззеп \У1гс1 ойег Йег Кгапк-

Ьекзде181 йигсК 11тлу1ск1ип8 йег Пп^ег тк етет Райеп аиг та§15сЬе

\Лк18е етдекге13( ипй деЬапп! ичгй.
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