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нкчке епике и деоетерачких албанских

KpajmnHH4KKX песама. Поред помена

Красине и главних Кра)шнника, у ал-

банско) поезщи налазимо доста слич-

ностн, посебно у погледу етичких нор-

ми Koje су, свакако, резултат уза)ам-

них веза и утицаja у прошлости, сматра

аутор.

Сво)'а истраживаньа и заюьучке, ко)И

су знатно проширнли наша рани;а зна

ка о муслиманско; епици, МиЬовиЬ je

засновао на обилие^ rpat)H, на збиркама

песама и рукописима, на расправама и

зборницима. Тако je истраживачки

поступак oöoraheH низом илустратив-

них примера из песама и литературе.

Няковом анализом проширене су вре-

менске и просторне координате Kpajmn-

ничке епике у контексту усменог юьи-

жевног израза балканских народа.

Muodpai Сшсу'ановгЛ

"AyyeXoç N. AevxeoaXoi, О APTOS КАТА THN rENNHZIN KAI THN ТЕЛЕ-

YTHN, Atojvai 1979, 9-266 стр.

Ангелос Дефтереос, писал моногра-

(pnje о Символично) и MaiujcKoj функцией

хлеба, йри ро})ен>у и смрши, код савреме-

них Грка заснива CBoja разматран>а на

досада необ)авл.ено) eTHorpatpcKoj гра!}и

прикуплено) од 1888. до 1977. године,

Koja се чува у Архиву одел>ен>а за

фолклор Ачинске академще наука, чи)и

je он сарадшж.

Монографи)а има два главна дела,

Kojn садрже више оделлка. Први je

посвеНен верован>има и обредима у

вези са хлебом у вези са нероткшьом,

трудницом, породщьом и новоро^ен-

четом, а друга — веровавши и обре

дима са хлебом у вези са смрЬу, пра-

теКи цео ток — од тренутка умиран>а,

до укопа и помена током године.

Неплодност жене (неротюпье) про-

yepoKyjy, по вероваау савремених Грка,

зли демони. Да би се заштитила од

ньих, она увек носи са собой комадиН

хлеба као хама}лщу. Из истог разлога

хлеб се жpтвyje извору да би се уми

лостивили зли демони Kojn спречава^у

жену да зачне. )едном pe4jy, сматра)у

Грци, велики je грех немати порода.

Нероткшьу нерадо прима сеоска сре

дина. Од нъе се не узима квасац да се

замеси хлеб, а ни свештеник не прима

од н>е хлеб kojh се дели као нафора у

цркви.

С друге стране, eepyje се да he

трудница одржати плод у животу и

лако донети живо дете на oeaj свет

ако увек носи са собом залога) хлеба

ушивен у неки део одеЬе. Бесквасни

хлеб, као noBojmma, дару)'е се ма)ци

одмах после nopoíjaja да би се она и

дете заштитили од урока и злих де

мона. Новоро^енчету се, из истог раз

лога комадиЬ од овог хлеба запасе у

noBoj. Tpeher дана по poïje&y 04eKje

се долазак „cyljaja", за Koje се припрема

посебан хлеб. У неким кра)'евима Грчке

oBaj хлеб се употребл>ава у изво^еку

jeдне пантомиме праЬене посебном иг

рой, за време Koje се у рули држи

хлеб и при том no3HBajy „cyt)aje" да

се придруже играчима. По завршетку

ове обредне игре хлеб се раскомада,

а делови 6anajy у бунар, ишред куК-

них врата или у море. Познат je обича)

да се испече велики округао хлеб, про-

бушен на средини, кроз Kojn се дете

чим се роди провуче три пута, ради

здравлл. Прво flojeibe детета обезбе-

tjyje се посебним хлебом. Кад дете по-

расте и престане да доja, хлебом се жели

да заустави Majwifflo млеко. Кад се дете

разболи, пред н>им се ломи шещцално

за то умешени хлеб. Oeaj хлеб меси

седам жена. 1едан део од хлеба баца

се на раскреницу да би се зли духови,

ко)'и су изазвали болеет, вратили на

место одакле су дошли. Кад дете на-

врши годину дана, испечени хлеб се

стави на н>егова ле!)а. Док он пузи

четвороношке, родителей к сроднили

му проричу будукност.

У другом делу юьиге аутор oöpafcyje

маги)'ску и симболичну улогу хлеба у

посмртним обнча;има. На почетку раз-

матра верование по коме хлеб може да

предскаже смрт. Посто)'ь, ме^утим, и

супротно верование да хлеб може и да

отера смрт. Чим неко умре одмах се

испече хлеб од чистог пшеничног бра-

шна. OBaj хлеб у Tp4Koj има различите

називе. Он се ломи изнад поко)'ника,

а други, ман>и хлеб, ставлл ce noKoj-

нику у руке. ТреЬи хлеб се положи на

место на коме je покойник издахнуо.

У другим KpajeBHMa Грчке бесквани
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хлеб, ca рупом на средний, ставлл се

на покойника. За време сахране жене,

Koje иду испред погребне поворке, носе

по )едан хлеб у рукама. Bepyje се да

су поко)ници у гробовима изложени

злим духовима. Да бл се заштктили од

н>их, у гроб се ставл>а хлеб. После по

греба, на гробу се свим прксутним дели

хлеб. Лице Koje обавл>а ова) посао на-

сто)и да свако добще по парче од тога

хлеба. После погреба, поко)никова по

родила позива ропаке и при)'ател>е на

за)'еднички обед. Свако ко до^е дужан

je да донесе по )едан хлеб. Ти се хле-

бови Hajnpe ставл>а)у на земл>у, а затим

деле. О подупц'има и задушницама та-

ко!)е се меси хлеб за мртве.

И сам noKyuiaj да укратко парафра-

зирамо садржа) ове зашошциве етно-

лошке монографий, свесни велике од-

говорности за сва осиромашен>а Koja

овакав поступак подразумева, говори

пре свега о чшьешщи, да она обилие

етнографском градом, Koja отвара и до

носи богате архетипске слике о култ-

ним хлебовима поводом poÇeiba и смрти.

Аутор се трудно да за рецентни ма

териал прокате и oflroBapajyhe анало

ги)е у нзворима античке Грчке и Визан

тине. То му je омогуНило да CBoj мето-

долошки приступ продуби и обогати

новим садржа)има.

Hnje случа)но да се iiajBehii 6poj култ-

них хлебова са маги^ским и симболич-

ним значением везу)е за два на^ача

л>удска бола — бол potjeaa и бол смрти,

за чи)им тумаченжма наука join увек

трага.

Посебна вредност ове монографийе

je у томе што после сваког одел>ка ау

тор даje о сваком етнографском податку

исцрпну белешку о казивачу, месту и

времену бележенл. Осим тога, емпи-

pnjcKy rpatjy прате богати упути из лите

ратуре.

Иако Ангелос Дефтереос у OBojoj мо

нографией разматра проблеме култних

хлебова код грчког народа, она je изу-

зетно 3Ha4ajHa због веома богате емпи-

рщске гра^е, Koja je поуздан извор за

компаративна изучаванл балканске ет-

нoлoгиje, посебно у области Manije, ре-

лигиje и символа.

Драюсдав AmüoHujeeuti

Милутин Р. ЪуричиЬ, ЧУВАРИ БЕСЕ, Посебна издан,а САНУ, гаь. DXX, Одел>е-

1ье друштвених наука, кн>. 83, Београд 1979, 179 стр.

У малом öpojy савремених етнолош-

ко-правних студща у KojuMa се означава

повепано интересованье наше науке за

шггавьа oÖH4ajHor, неписаног права у

протекло) деценщн, посебно се истиче

рад др ЪуричиЬа Чувари бесе. Рад се

односи на стару установу правне заш-

тите у племенском друштву, у коме

mije поск^ала државна регулатива,

односно формално судство, полиш^'а и

затвори. Инструменти запгтите права и

обезбе^енъа преузетих уговорних оба-

веза у том друштву о коме аутор говори

нису до сада подробнее изучени у

Hainoj eTHXwioiHKoj или исторгско-прав-

Hoj литератури, углавном зато што не

nocToje oflTOBapajyhH извори. Аутор je

стога читавих петнаест година проуча-

вао на терену и кроз ManoöpojHe нисане

изворе oÖH4ajHO право Албанаца на

Косову (где иначе живи и ради), jep

се у оквирима тога права ситуира пита

ние Koje у CBojoj студоци oöpaljyje.

Матерща je подельена на три дела.

У првом се, на општи начин говори

о установи jeMCTBa, односно дорзонн)и,

Kojy свакако треба разликовати од

oflroBapajyhe установе у савременом

писаном праву. С обзиром на то да je

установа дорзонще инструмент oóipiaj-

ноправне заштите у племенском друшт

ву, у овом делу су об)ашн>ена средства

те заштите — крвносродничка група

као ослонац, прщателд Kojs врше ту

улогу и, наjзад, пакт о заштити. При

том je деталлпце анализиран OBaj пакт,

шегова сврха, форма заюъучивавьа,

итд. Затим je реч о беси и ьеном сакрал-

ном карактеру, nocrojaHocm и чврстини

обавезе Koja je н>оме заштипена, о

карактеру и одговорностн дорзона

Оемца), као и о санкщн'ама против крши-

лаца бесе. На Taj начин je у овом првом,

општем делу дорзотц'а приказана као

инструмент заштите на основу кога

наста)е беса, на Kojy ce ocnaibajy <ви

знача)нн)и послови у албанском обид

ном праву.

У другом делу crymije реч je о обли-

цима заштите. Пре свега, говори се о

http://www.balkaninstitut.com


	Balcanica XII Korica
	Balcanica XII (1981)
	Front Cover
	Nikola Tañé, Eneolithische Kulturen Ostserbiens und deren Verhältnis zu den Fund- 
	Драюлуб ДращловиН, JepenraKe цркве „Dalmatiae" и „Sclavoniae" 
	Annie Nivet, La Republique de Raguse et l'Occident lointain au XVo siècle 
	Динко Давидов, Срби y Коморану y XVI и XVII веку 
	Muodpai CUtojameuh, Легендарни и поетско-исторщски лик жене-ратника 
	Dragoslav Antonijevié, A Contribution to the Study of Cults and Symbols of Balkan 
	Durica Krstié, Symbols in Customary Law 
	Пешар МилосавлевиН, Руски йушешесшвеници у Срби;и у прво) половшш XIX 
	Andrej Mitrovié, Die wirtschaftlich-politische Auffasung von Südosteuropa 
	Saviâ, Ariton Vraciu, Limba Daco-Genitor, Timisoara 1980 
	Димишрще СшефановиН, Проучавания върху Супрасълския сборник, Старо- 
	Пешар МилосавлевиН, Основные проблемы Балканистики в СССР, Балканские 
	JoeoHKa ЪорНевиН, I 0 Kaxgidij, Ol àç%<ûoi "EM r¡veg arty veoeXtevixf) Xaaet¡ 
	JoeaH Ф Трифуноски, Душан БандиК, Табу у традиционално) култури Срба 
	Dorde S Kostié, Svetlana Slapäak, Revue International des Etudes Balkaniques, 
	Посебна издака Балканолошког института САНУ 




