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вља ла је о ра сту ћем на ци о на ли зму 
кра јем ’80тих и при ме ни по јед
но ста вље них на ци о нал них иде ја 
од стра не за пад них исто ри ча ра на 
слу чај Тур ске у од ре  и ва њу ње них 
на ци о нал них ко ре на. Та ко је аутор ка 
пре и спи та ла ат мос фе ру у око ли ни 
Се ли ма III, за ко га се при хва ти ло 
схва та ње да је за чет ник мо дер них 
иде ја у Тур ској. Она је ту ма чи ла 
ствар ни ути цај пе сни ка из окру же
ња Се ли ма III и њи хов под сти цај 
на раз ви ја ње мо дер не на ци о нал не 
ми сли. Карл Бар бир, TheChanging

Faceof  theOttomanEmpire in the
EighteenthCenturyза тва ра ову књи
гу рас пра вом о ка рак те ру са вре ме не 
на у ке у по љу ори јен тал них сту ди ја. 
Раз ма тра ка рак тер про ме на ко је су 
се де си ле у XVI II ве ку као и те ме и 
ста во ве ко ји је за у зи ма ла са вре ме на 
ис то ри гра фи ја у ту ма че њу су шти не 
по ме ну тог  пе ри о да. 

Књи га је пре ма зах те ви ма мо дер
не на у ке опре мље на ин дек сом ко ји 
олак ша ва ње но ко ри шће ње.

АлександарЈаковљевић

Т. А. Берн штам: Молодостüвсимволизмепереходнûхобрÿдоввосточнûх
Славÿн:УчениеиопûтЦерквивнародномхристианстве,

Санкт Пе тер бур г 2000. го ди не

Мо но гра фи ја аутор ке Т. А. Берн
штам под на зи вом „Мла д ост у 
сим бо ли ци прелазних обреда код 
ис точ них Сло ве на: Уче ње Цр кве 
и ње го ва прак са у на род ном хри
шћан ству“ об ја ви ла је 2000. го ди не 
у Санкт Пе тер бур гу из да вач ка ку ћа 
„Пе тер бур ске Во сто ко ве де ние“, а уз 
са гла сност На уч ног са ве та Му зе ја 
антропологије и етнографије Пе тра 
Ве ли ког (бив ше Кунст ка ме ре) Ру ске 
ака де ми је на у ка. 

Обим књи ге је че ти ри сто ти не 
стра на а ком по зи ци о но је по де ље
на на четири по гла вља, увод и не ку 
вр сту за кључ ка. Те ма монографије 
је сим бо ли ка ста ро сне доби (нај че
шће младости) у ис точ но сло вен ској 
се о ској кул ту ри то ком XIX и по
чет ком XX ве ка, ко ја се ана ли зи ра 
пу тем упо ре  и ва ња на род не вер зи је 
хришћанских ве ро ва ња и уче ња 
пра во слав не цр кве о жи во ту/смр ти. 
Ауто ру је био циљ да открије за сту
пље ност цр кве ног уче ња и ње го вих 
вред но сти у сим бо ли ци на род ног 
„жи вот ног“ пра во сла вља код Ру са, 

Укра ји на ца и Бе ло ру са. Анализи се 
под вр га ва уло га Ру ске цр кве у по ро
дич ном животу ис точ но сло вен ског 
ет но са („ri tes de pas sa ge“: ро  е ње 
– кр ште ње, брак – вен ча ње, смрт, 
са хра на и спо мен умр лих). 

У увод ном де лу се опи су ју пред
ме т ис тра жи ва ња (скуп тер ми на са 
осно вом „мо лод/млад“ у се о ској 
кул ту ри ко ји су озна ча ва ли пр ви ста
ди јум људ ског жи во та и пр ву фа зу 
од но сно по ло ви ну ко смопри род ног 
го ди шњег ци клу са), ко смосо ци јал
на не де љи вост мла до сти и ста ро сти, 
за тим „пре ла зни об ре ди“ као симбо‑
лизацијапреласкадушетокомжи‑
вотаипослесмртиусветлуњених
генерацијскихособености(узимају‑
ћиуобзирполисоцијалнистатус). 
Та ко  е, го во ри се о ци ље ви ма и 
ме то ди ци ис тра жи ва ња. Упо ред на 
ана ли за два сим бо лич ка си сте ма 
зах те ва ла је, ка ко ка же аутор, исто
риј скоме то до ло шко обра зло же ње, 
што пред ста вља ујед но и са др жај 
уво да и пр ве гла ве. 
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У пр вој гла ви се ту ма чи сим бо
ли ка библијских тек сто ва ве за но 
за по јам „ста ро сно до ба“, а та ко  е, 
рекли би смо и „вре мен ски пе ри од“. 
Сво је иде је аутор пот кре пљу је, ка ко 
ци та ти ма и из ре ка ма све тих ота ца 
цр кве, та ко и ста во ви ма по зна тих 
пси хо ло га (К. Јунг, Ј. Хил мен). Т. 
А. Берн штам сма тра да су старосна
добаипол–онтолошкасупстанца
БожијихстворењакојомјеГоспод
дариваосваживабића,укључујући
ичовека...дабисеизвршилаЊе‑
говавоља=благослов„раајтесе
имножитесе“. Та ко  е се го во ри о 
хри сти ја ни за ци ји „ri tes de pas sa ge“, 
а по се бан па ра граф је посвећен и се
о ским па ро хи ја ма у Ру си ји од XVII 
до по чет ка XX ве ка. 

Дру го по гла вље је по све ће но 
ста ди ју му младости у цр кве ним об
ре ди ма и на род ним оби ча ји ма у XIX 
и XX ве ку. Та ко  е, на ме ће се по ре  
е ње зна ча ја ко ји је на род придавао 
по је ди ним цр кве ном об ре ди ма и 
уче ња цр кве о њи ма. Пре ма уче њу 
цр кве, нај ва жни је и оба ве зне тај не 
су крштење, миропомазање, по‑
кајање, и причешће, док је на род 
пред ност да вао крштењу, венчању
и погребнимобредима што ука зу је 
на про јек ци ју пре ла зних об ре да на 
хри шћан ство. Рође ње, кр ште ње, 
де тињ ство и брач ни пе ри од се по
сма тра ју са тач ке гле ди шта хри
шћан ства као и њи хо вог зна ча ја у 
свакодневици. 

Тре ћа гла ва у пот пу но сти пре
ста вља ма те ри јал ве зан за те му 
смр ти и об ре да ко ји је пра те нај пре 
пре ма цр кве ном уче њу, а за тим и у 
на род ним схва та њи ма и оби ча ји ма. 
Аутор се до ти че проблема „чи стих“ 
и „за ло жних“ (не чи стих) по кој ни ка, 
од но сно оних атри бу та смр ти од
ре  е ног ли ца, ко ји су слу жи ли као 
по вод за свр ста ва ње по кој ни ка у 
јед ну или дру гу ка те го ри ју. На воде 
се и сим бо ли смр ти, међу ко јима 

су нај че шћи ан тро по морф ни, ко је 
од ли ку ју и вла сти та име на (ти па 
Ма сле ни цаКо ло диј, Ко стро маКо
струб, Ку па лоЈа ри ло, Ма ра, Стро
ма, Вар ва ра итд.). Ни је из о ста вље на 
ни про бле ма ти ка за гроб ног жи во та 
као и „са бор них сре та ња“ пред став
ни ка „овог“ и „оног“ све та на зе мљи 
то ком за ду шни ца. Осим Ускрса и 
Све те сед ми це, ко ји је црква утвр
ди ла (пре ма Је ван  е љу и ра зним 
не ка но ни зо ва ним тек сто ви ма) као 
вре ме ни за вас кр се ња љу ди, по
сто је и ве ро ва ња у на ро ду да се то 
де ша ва нпр. на Ве ли ки че твр так 
пр ви дан Ве ли ког по ста (по не де
љак) итд. Иде ја Стра шног су да у 
на род ним схватањима је варирала 
од ве ре у ње га, као у највећу мо гу ћу 
праведност, до ско ро ате и стич ког 
по ри ца ња ње го вог по сто ја ња.

Че твр та гла ва опи су је пре ла зну 
сим бо ли ку пу но лет но сти: спрем
ност за брак, уво  е ње младих у 
жи вот цр кве, игре и об ре де ве за не 
за пу но лет ност, космоприродне 
пре ла зе у ка лен дар ском ци клу су 
ига ра мла дих... „Со вер шен нûе ле
та“ су у народу би ле го ди не из међу 
двадесет пет и тридесет, а у не ким 
случаје вима се пунолетним сма трао 
мла дић по сле смр ти оца или по сле 
ње го вог сопственог одва ја ња од ро
ди те ља и за сни ва ње но ве по ро ди це. 
Игру, као атри бут па ган ства, цр ква 
је про гањала и за бра њи ва ла, по ку
ша ва ју ћи да омладину при бли жи 
цр кви. По де ла го ди шњих ци клу са 
била је ана лог на људ ским ста ро
сним до би ма: стадијуммладости
сезавршаваоиграманаКупалу...или
напетровшчину/петровски...,када
семаладојигрипридржаваластара
игра–претежноњенаженскагру‑
пасобзиромдајекосмоприродним
бракомзапочињалафазастарости
„женског“годишњегдобаисунца,
које је, према архаичниом словен‑
ским веровањима, ималоженску
природу. Као што ви ди мо, ни је била 
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Збор ник ра до ва Фолклор,тради‑
ције,култура(Фолклор,традиции,
култура) по све ћен је осам де се то
го ди шњем ју би ле ју Све тла не Стој
ко ве, ис так ну те бу гар ске фол кло
рист ки ње и ис тра жи ва ча на род не 
тра ди ци је, од лич ног по зна ва о ца и 
про у ча ва о ца бу гар ских на род них 
за го не та ка, еп ских жан ро ва, од но са 
из међу фол кло ра и књи жев но сти и 
исто ри је бу гар ске фол кло ри сти ке. 
Збор ник се са сто ји од три де сет ра
до ва, међу чи јим ауто ри ма су ње не 
ко ле ге и уче ни ци са Ет но граф ског 
ин сти ту та и Ин сти ту та за фол клор у 
Со фи ји, као и ис тра жи ва чи фол ко ра 
са дру гих ин сти ту та Бу гар ске ака де
ми је на у ка и ино стра них уни вер зи
те та и ин сти ту та. На кра ју збор ни ка 
да та је ис црп на би бли о гра фи ја ра
до ва Све тла не Стој ко ве.

Као основ на ка рак те ри сти ка 
овог збор ни ка ис ти че се ра зно
ли кост при ло га у ње му – ка ко по 
те ма ти ци та ко и по ме то до ло шким 
при сту пи ма. 

Не ко ли ко ауто ра ба ви се не ки ма 
од аспе ка та фо клор них жан ро ва или 
за њих ка так те ри стич ним еле мен
ти ма. Пла мен Боч ков (Со фи ја) у 

свом при ло гу про бле ма ти зу је од нос 
из међу епо са као жан ра и ка те го
ри је про сто ра, да ју ћи во ма успе лу 
ана ли зу ка рак те ри сти ка про сто ра 
у епи ци ко је су по себ ност у од но су 
на дру ге фол клор не жан ро ве (то су 
фраг мен ти ра ност, услов ност и ак
си о ло гич ност). У дру гом де лу при
ло га раз ма тра се тр пе за као ло кус 
од из у зет не ва жно сти у струк ту ри 
еп ских тек сто ва. Ни ко лај Ка уф ман 
(Со фи ја) ба ви се жан ров ским ка
рак те ри сти ка ма бу гар ских пе са ма 
уз рад, из два ја ју ћи њи хо ве основ не 
те мат ске кру го ве у раз лич тим ре ги
о ни ма Бу гар ске. При лог Маг да ле не 
Ел чи но ве (Со фи ја) за пред мет има 
праг ма тич ки аспект по сло ви ца и 
ба ви се пи та њи ма као што су ути цај 
дру штве ног и праг ма тич ког кон тек
ста на функ ци о ни са ње по сло ви ца у 
про це су ко му ни ка ци је, ве за из међу 
зна че ња по сло ви це и ње не упо тре
бе и фор ми ра ње ком пе тен ци је у 
упо тре би по сло ви ца; ова пи та ња 
раз ма тра ју се на два ни воа – по сло
ви ца се по сма тра у окви ру вер бал не 
ко му ни ка ци је у ши рем сми слу и у 
окви ру фол клор не ко му ни ка ци је. 
Ге орг Кра ев (Со фи ја) у свом при ло

са мо сим бо ли ка ста ро сне до би, не
го и по ла, про јек то ва на са човека 
на при ро ду, односно вре мен ски 
ци клус. „О хри шћан ству у на род
ној ве ри“ или „Уме сто за кључ ка“ 
пред ста вља аутор ску фор му ла ци ју 
и ви  е ње „на род ног хри шћан ства/
пра во сла вља“, пој ма ко ји се ак тив
но ко ри сти у друштвеним на у ка ма 
и ко ји је за са да не при хва тљи ва за 
цр кву као и опис на чи на на ста ја ња 

те по ја ве. Т. А. Берн штам го во ри о 
„пан те и стич ком на ту ра ли зму“ (тер
мин Н. Ло ског), ко ји пред ста вља ре
ли ги о зносин кре тич ку уни вер за ли ју 
свих европ ских на ро да, од ба цу ју ћи 
на тај на чин те зу, рас про стра ње ну 
у сред њој Евро пи, да је за Ру си ју, у 
ства ри, ка рак те ри стич но по сто ја ње 
две ве ре.
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